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INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA
Numer i nazwa
osi priorytetowej

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Instytucja

Centrum Projektów Europejskich

Adres
korespondencyjny

ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa

Telefon

(22) 378 31 00

Faks

(22) 201 97 25

E-mail

cpe@cpe.gov.pl

Dane kontaktowe
osoby (osób)
do kontaktów
roboczych

Paulina Chodyra
tel. (22) 378 31 65
e-mail: paulina.chodyra@cpe.gov.pl
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Należy wpisać odpowiedni nr wersji Planu Działania w następującym formacie: „2017/1”, „2017/2”, „2017/…”.

Działanie 4.3

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER
FISZKA KONKURSU

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej,
kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki
współpracy z partnerami zagranicznymi.
Tematy konkursu:

Cel
szczegółowy
PO WER,
w ramach
którego
realizowane
2
będą projekty

Priorytet
inwestycyjny
Lp. konkursu
Planowany
miesiąc
rozpoczęcia
naboru
wniosków o
3
dofinansowanie
Czy w ramach
konkursu będą
wybierane
projekty
grantowe?

1.

Wypracowanie rozwiązań na rzecz zarządzania zintegrowanym pakietem usług
na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym.

2.

Wypracowanie rozwiązań zawierających usługi aktywizacji społecznej i usługi
aktywizacji zawodowej, świadczone przez niepubliczne instytucje rynku pracy na
rzecz osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia i niezarejestrowanych w
ewidencji urzędu pracy.

3.

Wypracowanie rozwiązań na rzecz wsparcia dla osób łączących opiekę nad
dziećmi i osobami zależnymi z życiem zawodowym (tzw. pokolenie sandwich
generation).

4.

Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w zawodach, w których
wiek ma wpływ na efektywność pracownika w miejscu pracy, w ramach
zatrudnienia u aktualnego pracodawcy.

5.

Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji społecznej, mającej na celu
włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów zdegradowanych
miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze. - Kryteria
tematyczne zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu KM PO WER.

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

1

Planowany kwartał
ogłoszenia konkursu

I

x

II

1

2

5

6

7

3

4

III

8

9

IV

10

11

12

x

TAK

NIE

X

Planowana
alokacja (PLN)

2

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.
3

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. z 2016 r. poz. 217) 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.
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60 000 000,00
Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

Typ/typy
projektów
przewidziane do
realizacji w
ramach
konkursu

X

NIE

Minimalny udział wkładu własnego
w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych projektu

3,00 %

1. Projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework.

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa wskaźnika
4

Nazwa wskaźnika

W podziale na :
Ogółem w konkursie
Kobiety

Mężczyzn

1. Liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania
dzięki współpracy z partnerem zagranicznym.
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WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
5

Nazwa wskaźnika

W podziale na :
Ogółem w konkursie
Kobiety

Mężczyzn

1. Liczba instytucji, które podjęły współpracę z partnerem
zagranicznym w programie.
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
KRYTERIA DOSTĘPU
1.

W projekcie wykorzystywane są przynajmniej dwa rodzaje działań współpracy ponadnarodowej
spośród następujących:
1)

wypracowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;

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.
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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:

Zastosowanie
działań
współpracy
ponadnarodowej nastawionych na wdrożenie
wypracowanych
rozwiązań
pozwoli
na
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.

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

1- 5

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie)
2.

Wniosek o dofinansowanie zawiera koncepcję wdrożenia rozwiązania wypracowanego we
współpracy ponadnarodowej do praktyki, w tym po zakończeniu realizacji projektu.

Uzasadnienie:

Ponieważ
celem
projektów
współpracy
ponadnarodowej
jest
wdrożenie
wypracowanych
rozwiązań
do
praktyki,
beneficjent musi dokładnie przemyśleć oraz
precyzyjnie zaplanować swoje działania w tym
zakresie,
już
na
etapie
wniosku
o dofinansowanie. Ponadto, mając na uwadze
wymogi
dotyczące
trwałości
rezultatów
projektu, beneficjent jest także zobowiązany do
zapewnienia
stosowania
wypracowanego
rozwiązania także po zakończeniu realizacji
projektu, w formie i zakresie przewidzianym
wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

1- 5

W opisie koncepcji należy zawrzeć informacje
potwierdzające
realność
wdrożenia
wypracowanego/
zaadaptowanego
rozwiązania, tj. wskazać, że będzie ono mogło
być bezpośrednio w projekcie wdrożone w
ramach obecnych warunków krajowych, tj. na
dzień złożenia wniosku (np. bez wymogu
dokonania zmian legislacyjnych).
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Beneficjent musi opisać we wniosku o
dofinansowanie formę oraz sposób wdrożenia
rozwiązania wypracowanego we współpracy
ponadnarodowej
do
praktyki
oraz
przewidywany rodzaj instytucji, w której/których
dane
rozwiązanie
będzie
wdrożone.
Rozwiązanie może zostać wdrożone w
instytucji beneficjenta (w tym u jego partnerów
krajowych)
lub
innych
podmiotach
przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.
Forma wdrożenia, na podstawie decyzji
odpowiedniego podmiotu zarządzającego, jest
zależna od specyfiki instytucji oraz samego
rozwiązania.
Poprzez
wdrożenie
rozumie
się
wykorzystywanie
w
praktyce
nowego
instrumentu/narzędzia/podejścia
będącego
przedmiotem projektu, zgodnie z założeniami
projektu
określonymi
we
wniosku
o
dofinansowanie.
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 zapisów we wniosku o
dofinansowanie)
3.

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.

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.

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

1- 5

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie)
4.

Realizacja projektu współpracy ponadnarodowej obejmuje 6 etapów (zadań):
1)

przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym;

2)

testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu, z możliwym
wsparciem partnera ponadnarodowego;

3)

analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów oraz

5

wsparcia partnera ponadnarodowego;
4)

opracowanie z partnerem ponadnarodowym ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu
z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy;

5)

wdrożenie rozwiązania do praktyki, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego;

6)

wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika w celu zapewnienia skutecznej
trwałości stosowania wypracowanego rozwiązania, z możliwym wsparciem partnera
ponadnarodowego.

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.

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

1- 5

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie)
5.

Projekt składany w konkursie jest realizowany wyłącznie w ramach jednego tematu współpracy
ponadnarodowej spośród wskazanych w konkursie (poniżej):
1)

Wypracowanie rozwiązań na rzecz zarządzania zintegrowanym pakietem usług na rzecz
społeczności lokalnej, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym;

2)

Wypracowanie rozwiązań zawierających usługi aktywizacji społecznej i usługi aktywizacji
zawodowej, świadczone przez niepubliczne instytucje rynku pracy na rzecz osób długotrwale
pozostających bez zatrudnienia i niezarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy;

3)

Wypracowanie rozwiązań na rzecz wsparcia dla osób łączących opiekę nad dziećmi i osobami
zależnymi z życiem zawodowym (tzw. pokolenie sandwich generation);

4)

Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w zawodach, w których wiek ma wpływ na
efektywność pracownika w miejscu pracy, w ramach zatrudnienia u aktualnego pracodawcy;

5)

Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji społecznej, mającej na celu włączenie społeczne
grup defaworyzowanych z obszarów zdegradowanych miast średnich tracących swoje funkcje
społeczno-gospodarcze.

Uzasadnienie:

Koncentracja wnioskodawcy na jednym
wybranym zagadnieniu tematycznym przyczyni
się
do
pełniejszego
zdiagnozowania
problemów,
co
powinno
skutkować
trafniejszym
dostosowaniem
rozwiązań
zaplanowanych
do
wypracowania
we
współpracy z partnerem ponadnarodowym,
stworzenia, zaadaptowania oraz wdrożenia w
danym projekcie, a tym samym w określonym
temacie. W konsekwencji przyczyni się to
także do podniesienia jakości proponowanych
w projektach rozwiązań, a także sprawnej
realizacji tych przedsięwzięć. Ograniczenie
liczby tematów możliwych do realizacji w

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

1-5
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danym projekcie i praktyczne powiązanie ich z
konkretnymi
priorytetami
inwestycyjnymi
spowoduje
możliwość
płynnego
ich
monitorowania oraz rozliczania na poziomie
programu.
Wnioskodawca zobowiązany jest do wpisania
w treści wniosku, w ramach którego tematu,
spośród pięciu dopuszczonych w konkursie,
składa projekt.
(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie)
6.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym wyłącznie w ramach Unii Europejskiej,
w tym przynajmniej jeden z partnerów pochodzi z kraju innego niż Polska, natomiast wnioskodawcą
jest podmiot z Polski.

Uzasadnienie:

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.

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

1- 5

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie)
7.

Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako wnioskodawca albo partner – nie więcej niż 2
razy we wniosku/wnioskach o dofinansowanie.

Uzasadnienie:

Kryterium zapewni, że pojedyncze podmioty
będą
występowały
–
zarówno
jako
wnioskodawcy, jak i partnerzy – w ograniczonej
liczbie wniosków o dofinansowanie w ramach
całego konkursu. Dzięki temu projekty będą
wyższej jakości, a ocenie podlegać będzie
mniejsza
liczba
bardziej
różnorodnych
(przewidzianych do realizacji przez różne
podmioty) wniosków o dofinansowanie.

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

1- 5

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na

7

podstawie informacji dostępnych IOK )
8.

Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie przewidziany jest maksymalnie na
36 miesięcy kalendarzowych.

Uzasadnienie

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, w tym objąć wszystkich
uczestników zakładanymi formami wsparcia i
podjąć odpowiednie działania zaradcze w
przypadku wystąpienia trudności w realizacji
projektu.

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

1- 5

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie)
9.

Minimalna wartość projektu określona w budżecie projektu wynosi 500.000,00 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.

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

1- 5

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie)
10. Na etapie składania wniosku w odpowiedzi na konkurs podpisany jest list intencyjny, będący
załącznikiem do wniosku, a dane partnera ponadnarodowego i zadania zaplanowane we współpracy
ponadnarodowej są wpisane we wniosku o dofinansowanie projektu.

Uzasadnienie:

Wymóg
nawiązania
współpracy
ponadnarodowej przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie
projektu
ma
na
celu
zwiększenie
jakości
proponowanych
w
projekcie rozwiązań. Zostanie to zrealizowane
poprzez
wspólne
z
partnerem
ponadnarodowym przygotowanie koncepcji
samego
rozwiązania
i pozwoli projektodawcy na bliższe zapoznanie
się
ze
stosowanymi
u
partnera

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

1- 5
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instrumentami/modelami. Przyczyni się również
do
zwiększenia
zaangażowania
i
odpowiedzialności obu stron za wspólnie
przygotowywany projekt, a tym samym do
pełniejszej realizacji zasady partnerstwa.
Załączenie listu intencyjnego potwierdzi
utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa
ponadnarodowego oraz pozwoli wskazać dane
partnera ponadnarodowego oraz jego zadania
w ramach projektu.
(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie i listu intencyjnego – list
intencyjny załączany jest do wniosku)
11. Partner ponadnarodowy, z którym zostanie zawiązane partnerstwo musi posiadać co najmniej 3
letnie doświadczenie w realizacji działań dotyczących projektu, tj. opracowywaniu i/lub wdrażaniu
rozwiązań zmierzających do rozwiązania problemów których dotyczy projekt.

Uzasadnienie:

Konieczne jest zapewnienie
udziału w
projekcie takiego partnera ponadarowego,
który posiada identyfikowalne doświadczenie w
zakresie realizacji działań zbliżonych do
zaplanowanych w projekcie na rzecz
uczestników projektu, których problemy będą
rozwiązywane
w
trakcie
realizacji
przedsięwzięcia. Zapewni to wysoką jakość
rozwiązania wypracowanego we współpracy
ponadnarodowej.

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

1-5

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie)
12. Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie rozwiązania w zakresie zarządzania zintegrowanym
pakietem usług społecznych.
Zintegrowany pakiet usług społecznych – to
pakiet zawierający co najmniej cztery
rodzaje
usług,
które
w
sposób
kompleksowy odpowiadają na potrzeby
lokalnej
społeczności,
z
których
przynajmniej
jedna
ma
charakter
profilaktyczny.
Definicja usług zostanie doprecyzowana w
Regulaminie konkursu.
Uzasadnienie:

Dotychczasowy poziom świadczenia usług dla
lokalnej społeczności jest niewystarczający i
nierówny ze względu na zróżnicowany poziom
dochodów
obywateli.
Ponadto
brakuje
koordynacji usług dla społeczności na różnych
poziomach
obsługi
mieszkańców
danej
społeczności, co powoduje, że są one
rozproszone i nie zawsze skierowane do
osób/grup
najbardziej
potrzebujących.
Ogólnopolskie badania wskazują, że średni
odsetek klientów korzystających z usług

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

1

9

innych, niż pomoc finansowa w Ośrodkach
Pomocy Społecznej wynosi niecałe 15%
(Wrzos, 2011). Istnieje też pilna konieczność
zapewnienia
osobom
starszym
i
niesamodzielnym
wsparcie
ze
strony
środowiska lokalnego, zamiast umieszczania
ich w instytucjach opiekuńczych. Ten sam
problem dotyczy dzieci przebywających w
placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.
Konieczny jest rozwój rodzinnych form pieczy
zastępczej.
Dotychczasowe
mechanizmy
współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i
integracji społecznej, a innymi instytucjami
publicznymi, pomimo różnych rozwiązań
prawnych ułatwiających tę współpracę, w wielu
obszarach są nie wystarczające. Istniejące
rozwiązania legislacyjne określają prawne ramy
tej współpracy, nie wyczerpują możliwości jej
usprawnienia.
Aby działania kierowane do danej grupy były
skuteczne, należy zastosować szeroki katalog
usług. W celu zapewnienia kompleksowości
oraz zmaksymalizowania skuteczności i
efektywności
wsparcia,
wnioskodawca
powinien
zaproponować
rozwiązanie
zawierające przynajmniej cztery rodzaje usług.
W wypracowanym modelu kluczowe jest
uwzględnienie
działań
profilaktycznych,
ponieważ praktyka działań służb społecznych
w dużej mierze ogranicza się do rozwiązywania
bieżących problemów osób korzystających z
pomocy społecznej.
(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie)
13. Rozwiązanie dotyczące zarządzania zintegrowanym pakietem usług społecznych:
1)

jest realizowane na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności osób lub rodzin zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

2)

zakłada współpracę pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami
innych polityk sektorowych (np.: ochrony zdrowia, edukacji, sądownictwa, policji);

3)

uwzględnia zaangażowanie lokalnej społeczności na etapie realizacji projektu;

4)

uwzględnia aspekt deinstytucjonalizacji usług;

5)

zakłada obowiązkowy udział jednego powiatu oraz co najmniej jednej gminy wchodzącej w
skład tego powiatu.

Uzasadnienie:

Definicje pojęć: społeczność lokalna, osoby
lub rodziny zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym,
deinstytucjonalizacja
usług,
zostaną
doprecyzowane w Regulaminie konkursu.

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

1

Nowe kierunki interwencji Państwa (Krajowy
Program
Przeciwdziałania
Ubóstwu
i
Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar
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aktywnej integracji), zakładają stopniową
deinstytucjonalizację
niektórych
usług
społecznych zwłaszcza tych związanych z
opieką
nad
osobami
starszymi
oraz
niepełnosprawnymi, co powinno zwiększyć
udział wsparcia ze strony środowiska lokalnego
na rzecz osób potrzebujących i rozwój pracy
środowiskowej ze wsparciem rozwoju, np.
usług sąsiedzkich. Aby usługi były dobrze
ukierunkowane i trafiały do najbardziej
potrzebujących, konieczny jest stały kontakt i
współpraca ze przedstawicielami społeczności
lokalnej, ponieważ to właśnie oni są najlepiej
zorientowani w zakresie rzeczywistych potrzeb.
Wskazane byłoby włączenie obywateli w udział
w diagnozowaniu, określaniu celów oraz
sposobu ich osiągnięcia jeśli chodzi o usługi.
W taki sposób podniesie się poziom
efektywności świadczenia usług. Ponadto, aby
projekt przyniósł określone rezultaty w zakresie
lepszego
i
bardziej
kompleksowego
świadczenia usług społecznych oraz rozwoju
współpracy międzysektorowej konieczne jest
uczestnictwo przynajmniej jednej jednostki
samorządu terytorialnego ze szczebla powiatu
oraz gminy, aby wypracowane rozwiązanie
odpowiadało na rzeczywiste potrzeby.
(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie)
14. Grupę docelową wsparcia stanowią, jako użytkownicy danego rozwiązania, jednostki samorządu
terytorialnego na poziomie gminnym i powiatowym, instytucje pomocy i integracji społecznej oraz
podmioty należące do przynajmniej dwóch z poniższych kategorii:








podmioty ekonomii społecznej;
placówki ochrony zdrowia;
służby policji;
sądy;
szkoły lub placówki systemu oświaty;
placówki wychowania przedszkolnego;
instytucje kultury i placówki kulturalno-oświatowe.

Dodatkowo, jeśli przyczynia się to do osiągnięcia celu projektu, grupą docelową mogą być osoby/podmioty
niezbędne dla realizacji współpracy ponadnarodowej lub wdrożenia rozwiązania do praktyki.
Definicje pojęć: instytucje pomocy i
integracji społecznej, podmioty ekonomii
społecznej, zostaną doprecyzowane w
Regulaminie konkursu.

Uzasadnienie:

Wskazane w kryterium grupy docelowe to
jednostki
samorządu
terytorialnego
na
poziomie gminnym i powiatowym, instytucje
pomocy i integracji społecznej oraz instytucje z
innych sektorów, z którymi najczęściej
współpracują JST i instytucje pomocy i
integracji społecznej.

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

1

Zapewnienie skutecznych i kompleksowych
usług na rzecz społeczności lokalnej jest

11

możliwe jedynie przy
6
różnych instytucji.

trwałej

współpracy

Wybór wskazanej grupy docelowej, której
problemy mają zostać złagodzone/rozwiązane
dzięki rozwiązaniom wypracowanym we
współpracy
ponadnarodowej
będzie
komplementarny do działań zaplanowanych w
Priorytecie
Inwestycyjnym
9I
Aktywne
włączenie, w tym z myślą o promowaniu
równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i
zwiększaniu szans na zatrudnienie.
Jako użytkownicy są również traktowani
beneficjenci i partnerzy krajowi projektu
wskazani
powyżej,
którzy
po
wypracowaniu/zaadaptowaniu
rozwiązania
wdrożą je do praktyki w swoich instytucjach,
zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie.
(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie)
15. Rozwiązanie wypracowane w projekcie obejmuje:
 lokalne partnerstwo współpracy na rzecz przywrócenia osób długotrwale pozostających bez
zatrudnienia i niezarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy na rynek pracy;
 zestaw usług z zakresu aktywizacji społecznej uwzględniający diagnozę sytuacji ww. osób i
działania motywujące do aktywizacji, w tym zmianę postawy;
 zestaw usług z zakresu aktywizacji zawodowej.

Definicja usług aktywizacji społecznej i usług
aktywizacji
zawodowej
zostanie
doprecyzowana w Regulaminie konkursu.

Uzasadnienie:

Osoby pozostające bez zatrudnienia, które nie
rejestrują się w urzędach pracy stanowią bardzo
trudną grupę odbiorców wsparcia w obszarze
aktywizacji społecznej i zawodowej. Publiczne
służby zatrudnienia nie zajmują się tą kategorią,
ponieważ osoby te nie posiadają statusu osoby
bezrobotnej, więc nie mogą skorzystać z oferty
aktywizacji zawodowej. Osoby takie, oprócz
posiadania niskich kwalifikacji zawodowych często
charakteryzuje także brak motywacji do ich
podniesienia i podjęcia zatrudnienia w ogóle,
dlatego konieczne jest zastosowanie w stosunku
do nich najpierw działań z zakresu szeroko
rozumianej aktywizacji społecznej, które nie leżą w
kompetencji publicznych służb zatrudnienia, a
następnie
działań
z
zakresu
aktywizacji
zawodowej.

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

2

Szczególnie istotne w tym kontekście są
niepubliczne instytucje rynku pracy, które ze
względu na specyfikę swojego działania i
indywidualizację
wsparcia
mogą
aktywnie
pomagać w poszukiwaniu zatrudnienia osobom
niezarejestrowanym w urzędach pracy o niskich

6

Na ten fakt wskazują rezultaty projektu systemowego „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku
lokalnym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013.
7
Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej,
preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna.
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kwalifikacjach, a także niskich kompetencjach
społecznych.
To właśnie podmioty niepubliczne często skupiają
się w swoich działaniach na pomocy w powrocie
na rynek pracy grupom znajdującym się w trudnej
sytuacji - osobom długotrwale pozostającym bez
zatrudnienia, niepełnosprawnym, opuszczającym
zakłady karne, czy placówki opiekuńczo wychowawcze
stanowiąc
dopełnienie
działalności podmiotów sfery publicznej.
(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie)
16.

Grupę docelową wsparcia stanowią, jako użytkownicy:
 niepubliczne instytucje rynku pracy, w tym organizacje pozarządowe.

Ponadto, jeśli jest to uzasadnione specyfiką projektu, użytkownikami mogą być:




instytucje pomocy i integracji społecznej (w tym podmioty zatrudnienia socjalnego) lub
publiczne służby zatrudnienia lub
pracodawcy.

Dodatkowo, jeśli przyczynia się to do osiągnięcia celu projektu, grupą docelową mogą być osoby/podmioty
niezbędne dla realizacji współpracy ponadnarodowej lub wdrożenia rozwiązania do praktyki.

Wskazane w kryterium grupy docelowe to
niepubliczne instytucje rynku pracy oraz inne
podmioty i organizacje, z którymi niepubliczne
instytucje rynku pracy najczęściej współpracują w
ramach świadczenia usług aktywizacji społecznej
oraz usług aktywizacji zawodowej.
Uzasadnienie:

Jako użytkownicy są również traktowani
beneficjenci i partnerzy krajowi projektu wskazani
powyżej, którzy po wypracowaniu/zaadaptowaniu
rozwiązania wdrożą je do praktyki w swoich
instytucjach, zgodnie z zapisami wniosku o
dofinansowanie.

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

2

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie)

17. Rozwiązanie wypracowane w projekcie zawiera przynajmniej dwa z następujących elementów
wsparcia, przy czym obowiązkowo należy zastosować element nr 1:
1. wsparcie ze strony instytucji lub organizacji lokalnych, poprzez wprowadzanie zróżnicowanych
form opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi, w celu ułatwienia godzenia opieki z życiem
zawodowym;
2. wsparcie psychologiczne dla osób sprawujących jednoczesną opiekę nad dziećmi i osobami
zależnymi;
3. wsparcie doradcze lub szkoleniowe w organizacji opieki nad dziećmi i osobami zależnymi;
4. podnoszenie świadomości wśród pracodawców w zakresie potrzeb pracowników sprawujących
jednoczesną opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi oraz wprowadzenie udogodnień w miejscu
pracy np.: elastyczne formy pracy, uwzględnianie potrzeb tej grupy w pakietach socjalnych.
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Rozwiązanie wypracowane w projekcie powinno
uwzględniać
elementy
odpowiadające
na
problemy, z którymi najczęściej borykają się osoby
sprawujące jednoczesną opiekę nad dziećmi i
osobami zależnymi.
Osoby te mają trudności z organizacją czasu, ze
względu na konieczność często całodobowej
opieki nad bliskimi. Wiąże się to z licznymi
absencjami w pracy, a często decyzją o rezygnacji
z pracy. Pracodawcy nie uświadamiają sobie wagi
problemu, który w starzejącym się społeczeństwie,
będzie dotykał coraz większej liczby pracowników.
Uzasadnienie:

Instytucje publiczne odpowiedzialne za wsparcie w
zakresie opieki nad osobami chorymi/ starszymi,
wypełniają swoje zadania tylko w ograniczonym
przepisami zakresie, skupiając się na samej tylko
opiece nad osobą zależną, a nie wsparciu osób
opiekujących się. Trudna sytuacja życiowa osób
opiekujących się jednocześnie dziećmi i innymi
osobami zależnymi prowadzi do problemów natury
psychologicznej
np.:
depresji,
konfliktów
rodzinnych.

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

3

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie)

18. Grupę docelową wsparcia stanowią, jako użytkownicy:


instytucje pomocy i integracji społecznej lub



jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminnym lub powiatowym lub



instytucje rynku pracy lub



pracodawcy i organizacje pracodawców lub



szkoły lub placówki systemu oświaty lub



ośrodki wychowania przedszkolnego lub



podmioty lecznicze lub



organizacje pozarządowe.

Dodatkowo, jeśli przyczynia się to do osiągnięcia celu projektu, grupą docelową mogą być osoby/podmioty
niezbędne dla realizacji współpracy ponadnarodowej lub wdrożenia rozwiązania do praktyki.

Wskazana w kryterium grupa docelowa to
podmioty/instytucje,
które
są
najbardziej
zainteresowane rozwojem wsparcia dla osób w
wieku
aktywności
zawodowej
dwustronnie
obciążonych obowiązkami domowymi ze względu
na konieczność równoczesnej opieki np. nad
rodzicami/dziadkami oraz dziećmi/wnukami.
Uzasadnienie:

Jako użytkownicy są również traktowani
beneficjenci i partnerzy krajowi projektu wskazani
powyżej, którzy po wypracowaniu/zaadaptowaniu
rozwiązania wdrożą je do praktyki w swoich
instytucjach, zgodnie z zapisami wniosku o
dofinansowanie.

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

3

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie)
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19. Rozwiązanie wypracowane w projekcie zawiera elementy mające na celu opracowanie i wdrożenie
systemu organizacji pracy umożliwiającego utrzymanie zatrudnienia przez osoby w zawodach, w
których wiek ma wpływ na efektywność pracownika w miejscu pracy, przy czym obligatoryjnym
elementem tego systemu ma być podniesienie świadomości pracodawców w zakresie korzyści i
ograniczeń wynikających z utrzymania pracowników w ww. zawodach.
Starzenie się społeczeństwa w nieodległej
perspektywie grozi poważnym spadkiem zasobów
siły roboczej oraz niedoborem pracowników.
Rosnąca świadomość tego problemu zmienia
cele polityki rynku pracy, stąd niezwykle ważnym
jest podejmowanie działań mających na celu
utrzymanie zatrudnienia osób bez względu na
wiek.

Uzasadnienie:

Zmiana świadomości pracodawców w zakresie
utrzymania zatrudnienia przez osoby w zawodach,
w których wiek ma wpływ na efektywność
pracownika w miejscu pracy oraz działania w
zakresie kształcenia zawodowego, profilaktyki
zdrowotnej czy organizacji pracy i płacy, może
niwelować zdiagnozowany problem. Pracodawcy
nie uświadamiają sobie wagi problemu, który w
starzejącym się społeczeństwie, będzie dotykał
coraz większej liczby pracowników. Stąd
niezbędne wobec nich działania informacyjne
wskazujące korzyści i ograniczenia wynikające z
utrzymania zatrudnienia przez ww. osoby.
Korzyści są obopólne. Wdrożenie modelu daje
pracownikom szansę na dłuższą aktywność
zawodową i utrzymanie wynagrodzenia, a
pracodawcom
posiadanie
pracowników
o
odpowiedniej wiedzy, motywacji oraz szanse
rozwoju długookresowego.

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

4

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie)
20. Grupę docelową wsparcia stanowią, jako użytkownicy:


pracodawcy lub



instytucje rynku pracy lub



partnerzy społeczni lub



organizacje pozarządowe.

Dodatkowo, jeśli przyczynia się to do osiągnięcia celu projektu, grupą docelową mogą być
osoby/podmioty niezbędne dla realizacji współpracy ponadnarodowej lub wdrożenia rozwiązania do
praktyki.

Wskazana w kryterium grupa docelowa to
podmioty/instytucje,
które
są
najbardziej
zainteresowane
wdrażaniem
takich
metod
zdobywania
nowych
kompetencji
oraz
podwyższania kwalifikacji przez pracowników.
Uzasadnienie:

Jako

użytkownicy

są

również

traktowani

Stosuje się do

4

15

beneficjenci i partnerzy krajowi projektu wskazani
powyżej, którzy po wypracowaniu/zaadaptowaniu
rozwiązania wdrożą je do praktyki w swoich
instytucjach, zgodnie z zapisami wniosku o
dofinansowanie.

tematu/tematów (nr)

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie)
KRYTERIA PREMIUJĄCE
1. Finansowanie współpracy ponadnarodowej wyłącznie na zasadzie
wzajemności, tj. każdy z partnerów ponosi swoje koszty, bez
pokrywania
jakichkolwiek
kosztów
partnera/ów
ponadnarodowego/ych z budżetu PO WER.

Uzasadnienie:

Realizacja projektów w partnerstwie ma za zadanie
wspierać budowanie naturalnej sieci współpracy.
Celem wykorzystania zasady wzajemności jest
zapewnienie zaangażowania obu stron/wszystkich
stron partnerstwa w przygotowanie i realizację
projektu poprzez logiczny podział zadań i obowiązków
oraz
kosztów
ich
realizacji,
stanowiących
konsekwencję udziału obu 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.

WAGA

5

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-5

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie)
ELEMENTY KONKURSU
1.

ocena formalna

2.

ocena-merytoryczna

3.

lub ocena formalno - merytoryczna

7

7

Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej,
preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna.
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Działanie 4.3

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER
FISZKA KONKURSU

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
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
w następujących tematach:
Cel szczegółowy
PO WER,
w ramach którego
realizowane będą
8
projekty

1.

realizacji

projektów

współpracy

ponadnarodowej

Wypracowanie rozwiązań mających na celu zapobieganie zjawisku „szarej strefy”
w zakresie pracy nierejestrowanej w Polsce, w oparciu o budowanie sieci
partnerstwa.

2. Wypracowanie rozwiązań mających na celu wzrost kompetencji pracowników
administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, w oparciu
o budowanie sieci partnerstwa.
3. Wypracowanie rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej przedsiębiorczości
rodzinnej, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa.

Priorytet
inwestycyjny

8VII, 11I , 8V

Lp. konkursu

2

Planowany kwartał
ogłoszenia konkursu

I

Planowany miesiąc
rozpoczęcia naboru
wniosków o
9
dofinansowanie

1

2

5

3

4

6

II

X

III

7

8

9

I
V
10

11

12

X

Czy w ramach
konkursu będą
wybierane projekty
grantowe?

TAK

Planowana
alokacja (PLN)

NIE

X

15 000 000,00

Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

X

NIE

Minimalny udział
wkładu własnego
w finansowaniu

3,00 %

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.
8

9

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. z 2016 r. poz.
217) 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.
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wydatków
kwalifikowalnych
projektu
Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

1. Funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę
doświadczeń i wzajemne uczenie się.

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa wskaźnika

Nazwa wskaźnika

10

W podziale na :
Kobi
ety

Ogółem w konkursie

Mężczy
zn

1. Liczba instytucji, które wdrożyły nowe
rozwiązania dzięki współpracy z partnerem
zagranicznym.

7

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika

Nazwa wskaźnika

11

Ogółem w konkursie

W podziale na :

Kobiety

Mężcz
yzn

1. Liczba instytucji, które podjęły współpracę z
partnerem zagranicznym w programie.

8

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
KRYTERIA DOSTĘPU
1.

Projekt realizowany jest przez minimum 4 podmioty, w tym przynajmniej jeden z nich jest partnerem
ponadnarodowym pochodzącym z innego niż Polska kraju Unii Europejskiej, natomiast wnioskodawcą jest
podmiot z Polski.

Uzasadnienie:

Biorąc pod uwagę charakter sieciowy projektu,
zasadny jest udział w projekcie co najmniej
czterech podmiotów, mogących wymieniać się
informacjami, doświadczeniami i wiedzą.
Budowanie
sieci
współpracy
spośród

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

1-3

10

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.
11

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.
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podmiotów pochodzących z UE przyczyni się do
ułatwienia procesu adaptacji i/lub wypracowania
nowych rozwiązań oraz ich wdrożenia w Polsce,
ze względu na względną zbieżność warunków
społeczno – gospodarczych oraz porządków
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)
2.

Projekt przewiduje funkcjonowanie sieci współpracy, tj. jest realizowany przez podmioty działające
w zbliżonych obszarach tematycznych w celu poprawy efektywności realizacji działań na rzecz
rozwiązywania wspólnych problemów i/lub w celu usprawnienia i poprawy jakości funkcjonowania
danego/ych podmiotu/ów.

Uzasadnienie:

Współpraca w ramach projektu sieciowego
polega w szczególności na przekazywaniu
doświadczeń, wymianie informacji, wzajemnym
uczeniu się i wdrażaniu dobrych praktyk w celu
poprawy funkcjonowania zaangażowanych
podmiotów i podniesienia ich zdolności
instytucjonalnych
oraz
sprawności
w
realizowaniu ich zadań (np. podniesienie
poziomu świadczonych przez nie usług lub
rozwój systemów zarządczych itp.) a także
współpracy
w
celu
rozwiązania
zidentyfikowanego
przez
członków
sieci
problemu.

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

1-3

Sieć współpracy tworzą wszyscy partnerzy
wpisani we wniosek o dofinansowanie, w tym
wnioskodawca
i
obowiązkowo
partner
ponadnarodowy.
(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie)
3.

Projekt składany w konkursie jest realizowany wyłącznie w ramach jednego tematu współpracy
ponadnarodowej spośród wskazanych w konkursie (poniżej):
1)

Wypracowanie
rozwiązań
mających
na
celu
zapobieganie
zjawisku
„szarej
w zakresie pracy nierejestrowanej w Polsce, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa;

strefy”

2)

Wypracowanie rozwiązań mających na celu wzrost kompetencji pracowników administracji publicznej
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa;
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3)

Wypracowanie rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, w oparciu o
budowanie sieci partnerstwa.

Uzasadnienie:

Koncentracja
wnioskodawcy
na
jednym
wybranym zagadnieniu tematycznym przyczyni
się
do
pełniejszego
zdiagnozowania
problemów, co powinno skutkować trafniejszym
dostosowaniem rozwiązań zaplanowanych do
wypracowania we współpracy z partnerem
ponadnarodowym, stworzenia, zaadaptowania
oraz wdrożenia w danym projekcie, a tym
samym w określonym temacie. W konsekwencji
przyczyni się to także do podniesienia jakości
proponowanych w projektach rozwiązań, a
także sprawnej realizacji tych przedsięwzięć.
Ograniczenie liczby tematów możliwych do
realizacji w danym projekcie i praktyczne
powiązanie ich z konkretnymi priorytetami
inwestycyjnymi spowoduje możliwość płynnego
ich monitorowania oraz rozliczania na poziomie
programu.

Stosuje się do
tematu/tematów (nr)

1-3

Wnioskodawca zobowiązany jest do wpisania w
treści wniosku, w ramach którego tematu,
spośród trzech dopuszczonych w konkursie,
składa projekt.
(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie)
4.

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:

Zastosowanie działań współpracy ponadnarodowej
nastawionych
na
wdrożenie
wypracowanych
rozwiązań pozwoli na 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

Stosuje się do
tematu/tematów
(nr)

1-3
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eliminację potencjalnych błędów i problemów.
(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie)
5.

Wniosek o dofinansowanie zawiera koncepcję wdrożenia rozwiązania wypracowanego we współpracy
ponadnarodowej do praktyki, w tym po zakończeniu realizacji projektu.
Ponieważ
celem
projektów
współpracy
ponadnarodowej jest wdrożenie wypracowanych
rozwiązań do praktyki, beneficjent musi dokładnie
przemyśleć oraz precyzyjnie zaplanować swoje
działania w tym zakresie, już na etapie wniosku
o dofinansowanie. Ponadto, mając na uwadze
wymogi dotyczące trwałości rezultatów projektu,
beneficjent jest także zobowiązany do zapewnienia
stosowania wypracowanego rozwiązania także po
zakończeniu realizacji projektu, w formie i zakresie
przewidzianym wnioskiem o dofinansowanie projektu.
W opisie koncepcji należy zawrzeć informacje
potwierdzające
realność
wdrożenia
wypracowanego/zaadaptowanego rozwiązania, tj.
wskazać, że będzie ono mogło być bezpośrednio w
projekcie wdrożone w ramach obecnych warunków
krajowych, tj. na dzień złożenia wniosku (np. bez
wymogu dokonania zmian legislacyjnych).
Uzasadnienie:

Stosuje się do
tematu/tematów
(nr)

Beneficjent
musi
opisać
we
wniosku
o
dofinansowanie formę oraz sposób wdrożenia
rozwiązania
wypracowanego
we
współpracy
ponadnarodowej do praktyki oraz przewidywany
rodzaj instytucji, w której/których dane rozwiązanie
będzie wdrożone. Rozwiązanie może zostać
wdrożone w instytucji beneficjenta (w tym u jego
partnerów krajowych) lub innych podmiotach
przewidzianych we wniosku o dofinansowanie. Forma
wdrożenia, na podstawie decyzji odpowiedniego
podmiotu zarządzającego, jest zależna od specyfiki
instytucji oraz samego rozwiązania.

1-3

Poprzez wdrożenie rozumie się wykorzystywanie w
praktyce nowego instrumentu/narzędzia/podejścia
będącego przedmiotem projektu, zgodnie z
założeniami projektu określonymi we wniosku o
dofinansowanie.
(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie)
6.

Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany w partnerstwie ponadnarodowym, co oznacza, że:
1)

cel, produkt/y i rezultat/y projektu muszą
i pokazywać wartość dodaną takiej współpracy;

2)

wskazane zostało uzasadnienie dla wykorzystania współpracy ponadnarodowej dla osiągnięcia celu
projektu.

Uzasadnienie:

być

powiązane

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia
zasadności wykorzystania doświadczeń dostępnych
w
danym
kraju/regionie/instytucji
partnera

ze

współpracą

Stosuje się do
tematu/tematów
(nr)

ponadnarodową

1-3
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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)
7.

Realizacja projektu współpracy ponadnarodowej obejmuje 6 etapów (zadań):
1)

przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym;

2)

testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu, z możliwym wsparciem partnera
ponadnarodowego;

3)

analiza
efektów
testowanego
rozwiązania
wsparcia partnera ponadnarodowego;

4)

opracowanie
z
partnerem
ponadnarodowym
ostatecznej
z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy;

5)

wdrożenie rozwiązania do praktyki, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego;

6)

wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika w celu zapewnienia skutecznej trwałości
stosowania wypracowanego rozwiązania, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego.

Uzasadnienie:

z

uwzględnieniem

opinii

wersji

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.

eksperta/ów

wdrożeniowej

Stosuje się do
tematu/tematów
(nr)

oraz

produktu

1-3

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie)
8.

Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu –
nie więcej niż 2 razy we wniosku/wnioskach o dofinansowanie.

Uzasadnienie:

jako

Kryterium zapewni, że pojedyncze podmioty będą
występowały – zarówno jako wnioskodawcy, jak i
partnerzy – w ograniczonej liczbie wniosków o
dofinansowanie w ramach całego konkursu. Dzięki
temu projekty będą wyższej jakości, a ocenie
podlegać
będzie
mniejsza
liczba
bardziej
różnorodnych (przewidzianych do realizacji przez
różne podmioty) wniosków o dofinansowanie.

wnioskodawca

albo

Stosuje się do
tematu/tematów
(nr)

partner

–

1-3

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na podstawie
informacji dostępnych IOK)
9.

Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie przewidziany jest maksymalnie na
36 miesięcy kalendarzowych.
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Uzasadnienie

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, w tym objąć wszystkich uczestników
zakładanymi formami wsparcia i podjąć odpowiednie
działania zaradcze w przypadku wystąpienia
trudności w realizacji projektu.

Stosuje się do
tematu/tematów
(nr)

1-3

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie)
10. Minimalna wartość projektu określona w budżecie projektu wynosi 500.000,00 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.

Stosuje się do
tematu/tematów
(nr)

1-3

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie)
11. Na etapie składania wniosku w odpowiedzi na konkurs podpisany jest list intencyjny, będący załącznikiem do
wniosku, a dane partnera ponadnarodowego i zadania zaplanowane we współpracy ponadnarodowej są wpisane
we wniosku o dofinansowanie projektu.

Uzasadnienie:

Wymóg nawiązania współpracy ponadnarodowej
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu
ma na celu zwiększenie jakości proponowanych w
projekcie rozwiązań. Zostanie to zrealizowane
poprzez wspólne z partnerem ponadnarodowym
przygotowanie koncepcji samego rozwiązania
i pozwoli projektodawcy na bliższe zapoznanie się ze
stosowanymi u partnera instrumentami/modelami.
Przyczyni się również do zwiększenia zaangażowania
i odpowiedzialności obu stron za wspólnie
przygotowywany projekt, a tym samym do pełniejszej
realizacji zasady partnerstwa.

Stosuje się do
tematu/temató
w (nr)

1-3

Załączenie listu intencyjnego potwierdzi utworzenie
lub zainicjowanie partnerstwa ponadnarodowego oraz
pozwoli wskazać dane partnera ponadnarodowego
oraz jego zadania w ramach projektu.
(spełnienie kryterium weryfikowane jest na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie i listu
intencyjnego – list intencyjny załączany jest do
wniosku)
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12. Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie rozwiązania dotyczącego ograniczenia zjawiska pracy
nierejestrowanej w Polsce, obejmującego następujące elementy:


podnoszenie świadomości pracodawców w zakresie korzyści płynących z rejestrowanego
zatrudniania pracowników oraz negatywnych skutków pracy nierejestrowanej;



podnoszenie kompetencji pracowników instytucji odpowiedzialnych za planowanie i realizację
procedur kontrolnych wobec podmiotów gospodarczych w zakresie przeciwdziałania istnienia tzw.
szarej strefy;



podnoszenie świadomości pracowników w zakresie korzyści płynących z rejestrowanego
zatrudniania oraz negatywnych skutków pracy nierejestrowanej;



współpracę instytucji odpowiedzialnych za planowanie i realizację procedur kontrolnych wobec
podmiotów gospodarczych;



wariantowe oszacowanie skutków finansowych proponowanego rozwiązania dla finansów
publicznych (modele ekonometryczne o charakterze predykcyjnym).

Definicja pracy nierejestrowanej zostanie doprecyzowana w Regulaminie konkursu.
Definicja
pracy
nierejestrowanej
zostanie
doprecyzowana w Regulaminie konkursu.

Uzasadnienie:

Dotychczasowe rozwiązania mające na celu
ograniczenie
zjawiska
pracy
nierejestrowanej
stosowane w Polsce są niewystarczające ze względu
m.in. na rozproszenie działań poszczególnych
instytucji oraz brak świadomości pracowników i
pracodawców w zakresie korzyści płynących z
zatrudnienia rejestrowanego. Aby kompleksowo
rozwiązać problem tzw. „szarej strefy” należy
wprowadzić jednocześnie działania skierowane na
podnoszenie kompetencji pracowników instytucji
odpowiedzialnych za przeciwdziałanie istnienia
„szarej
strefy,
wprowadzanie
mechanizmów
współpracy i koordynacji działań poszczególnych
instytucji odpowiedzialnych za planowanie i realizację
procedur
kontrolnych
wobec
podmiotów
gospodarczych,
jak
również
podnoszenie
świadomości pracowników i pracodawców z zakresu
zatrudnienia
rejestrowanego.
Elementem
wspierającym działania instytucji zaangażowanych w
przeciwdziałanie istnienia szarej strefy powinny stać
się również modele ekonometryczne, wskazujące, na
podstawie
analiz
przyczynowo-skutkowych,
potencjalne efekty planowanych działań w zakresie
ograniczenia szarej strefy dla finansów publicznych.

Stosuje się do
tematu/temató
w (nr)

1

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie)
13. W ramach sieci współpracy zawiązane zostało obligatoryjne partnerstwo z partnerem zagranicznym:


pochodzącym z kraju, w którym skala szarej strefy nie przekracza poziomu 10% PKB, oraz który
dysponuje rozwiązaniem dotyczącym zwalczania „szarej strefy” wdrożonym w tym kraju;



pochodzącym z kraju, w którym skala szarej strefy jest porównywalna z Polską, tj. skala szarej strefy
oscyluje między 20 a 30% PKB.
Uzasadnienie:

Istotne jest, aby powstające nowe rozwiązania,
mające na celu ograniczanie zjawiska pracy

Stosuje się do
tematu/temató

1

24

nierejestrowanej, bazowały na doświadczeniach
zarówno państw, które mają już praktyczne
doświadczenia w tym zakresie, jak też tych, dla
których jest to zagadnienie stosunkowo nowe, będące
w sytuacji zbliżonej do Polski. Budowanie rozwiązań
dotyczących ograniczania skali szarej strefy,
opierające się na praktycznych doświadczeniach
wypracowanych w krajach, w których problematyka ta
została już przeanalizowana w sposób wyczerpujący,
a jednocześnie proces jej ograniczania został
przeprowadzony
najbardziej
efektywnie
ze
społecznego i gospodarczego punktu widzenia,
powinny
stanowić
podstawę
dla
rozwiązań
projektowanych w Polsce. Konieczne jest jednak
także pozyskanie do projektu partnera z kraju o
zbliżonej sytuacji w zakresie szarej strefy do Polski, w
celu
porównania
skuteczności
dotychczas
stosowanych instrumentów przeciwdziałania szarej
strefie i wspólnego wypracowania nowych, bardziej
skutecznych metod ograniczania szarej strefy,
dostosowanych do specyfiki naszego kraju.
Zastosowanie analizy porównawczej w stosowaniu
nowych rozwiązań przez oba kraje o podobnej
sytuacji pomoże udoskonalić narzędzia i wypracować
skuteczniejsze metody przeciwdziałania szarej strefie
oraz umożliwi wymianę doświadczeń w obszarze
zagadnień, które w krajach nie posiadających już
dużych problemów w obszarze szarej strefy, mogą
być już nieaktualne.

w (nr)

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie i
listu intencyjnego – list intencyjny załączany jest do
wniosku)
14. Grupę docelową stanowią, jako użytkownicy:
 jednostki administracji publicznej lub
 instytucje kontrolne lub
 instytucje rynku pracy lub
 partnerzy społeczni w rozumieniu definicji PO WER lub
 instytucje pomocy i integracji społecznej lub
 podmioty ekonomii społecznej lub
 pracodawcy.
Dodatkowo, jeśli przyczynia się to do osiągnięcia celu projektu, grupą docelową mogą być osoby/podmioty
niezbędne dla realizacji współpracy ponadnarodowej lub wdrożenia rozwiązania do praktyki, w szczególności
podmioty gospodarcze, samozatrudnieni, gospodarstwa domowe, na które model ograniczania „szarej strefy”
będzie istotnie oddziaływał.
Wskazana w kryterium grupa docelowa to podmioty,
które są/mogą być najbardziej zainteresowane
działaniami na rzecz ograniczenia zjawiska pracy
nierejestrowanej w Polsce.
Uzasadnienie:

Jako użytkownicy są również traktowani beneficjenci i
partnerzy krajowi projektu wskazani powyżej, którzy
po wypracowaniu/zaadaptowaniu rozwiązania wdrożą
je do praktyki w swoich instytucjach, zgodnie z
zapisami wniosku o dofinansowanie.

Stosuje się do
tematu/temató
w (nr)

1

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na podstawie
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zapisów we wniosku o dofinansowanie)
15. Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie rozwiązania uwzględniającego następujące elementy
ukierunkowane na wzrost kompetencji pracowników jednostek administracji publicznej odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo publiczne:



rozpoznawanie i analizowanie potencjalnie niebezpiecznych zachowań niewerbalnych;



rozpoznawanie i analizowanie potencjalnie niebezpiecznych zachowań werbalnych;



umiejętne profilowanie potencjalnych zagrożeń;



nabycie umiejętności interpretacji czynników socjologicznych, psychologicznych oraz kulturowych
determinujących zagrożenia w bezpieczeństwie publicznym.

Uzasadnienie:

W związku ze wzrastającym natężeniem ruchów
migracyjnych w Europie, w tym w Polsce, istotne jest
jak najpełniejsze przygotowanie przedstawicieli służb
administracji
publicznej
odpowiedzialnych
za
bezpieczeństwo
publiczne
w
zakresie
rozpoznawania zachowań stanowiących potencjalne
zagrożenie dla życia publicznego. Wypracowane w
projekcie rozwiązanie powinno przewidywać wzrost
kompetencji
grupy
docelowej
w
zakresie
rozpoznawania i analizowania takich zachowań, a
następnie profilowania potencjalnych zagrożeń. W
związku z faktem, że przepływ ludności dotyczy
zarówno osób z europejskiego kręgu kulturowego jak
też spoza niego, istotnym elementem rozwiązania
powinno być uwzględnienie czynników kulturowych,
jak również psychologicznych i socjologicznych
mających wpływ na dokonywaną analizę zachowań i
profilowanie
zagrożeń.
Tak
skonstruowane
rozwiązanie pozwoli na ograniczenie wpływu
narastających
zagrożeń
bezpieczeństwa
publicznego. Jednocześnie pracownicy tego typu
służb mają często utrudniony dostęp do podnoszenia
swoich kompetencji w tak wąskich dziedzinach jak
bezpieczeństwo publiczne, dlatego też wskazane
jest
opracowanie
takich
rozwiązań,
które
wprowadziłyby nowe, nie stosowane w Polsce
metody szkoleniowe dla tych osób.

Stosuje się do
tematu/temató
w (nr)

2

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie)
16. Grupę docelową stanowią, jako użytkownicy, jednostki administracji publicznej odpowiedzialne za
bezpieczeństwo publiczne , związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej, w
tym:


jednostki administracji rządowej oraz ich jednostki terenowe lub



jednostki związane ze szkoleniem zawodowym, w tym resortowym.

Dodatkowo, jeśli przyczynia się to do osiągnięcia celu projektu, grupą docelową mogą być osoby/podmioty
niezbędne dla realizacji współpracy ponadnarodowej lub wdrożenia rozwiązania do praktyki.

Uzasadnienie:

Wskazana grupa docelowa to podmioty najbardziej
zainteresowane wdrażaniem nowych rozwiązań

Stosuje się do
tematu/temató

2
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bezpośrednio lub pośrednio wpływających
wzmacnianie bezpieczeństwa publicznego.

na

w (nr)

Jako użytkownicy są również traktowani beneficjenci i
partnerzy krajowi projektu wskazani powyżej, którzy
po wypracowaniu/zaadaptowaniu rozwiązania wdrożą
je do praktyki w swoich instytucjach, zgodnie z
zapisami wniosku o dofinansowanie.
(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie)
17. Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie rozwiązania mającego na celu wsparcie przedsiębiorczości
rodzinnej, zawierającego co najmniej 3 z poniższych elementów:


sposoby prowadzenia firmy rodzinnej;



przekazywanie kompetencji przedsiębiorczych z pokolenia na pokolenie;



trwałość firmy i konkurencyjność w kontekście specyfiki działania firmy rodzinnej;



sposoby pomiaru zysku ekonomicznego;



skuteczne procesy sukcesyjne;



analiza ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych.

Uzasadnienie:

W Polsce brak jest systemowych modeli wsparcia
przedsiębiorczości rodzinnej, a jest ona coraz
bardziej istotnym fragmentem rynku przedsiębiorstw.
Większość rodzinnych przedsiębiorstw w Polsce ma
nie więcej niż 25 lat. Oznacza to, że są to firmy
„młode”, bez wielopokoleniowego doświadczenia,
wiele z nich nie przeszło jeszcze kluczowego dla
trwałości rodzinnej przedsiębiorczości momentu
międzypokoleniowego transferu władzy i własności
(sukcesji). Rozwiązanie wypracowane w celu
wsparcia tej przedsiębiorczości powinno więc
uwzględniać te elementy, które są specyficzne dla
firm
rodzinnych
i
podnoszą
kompetencje
przedsiębiorcze właścicieli firm odnoszące się do:
aspektów
organizacyjnych,
przekazywania
kompetencji z pokolenia na pokolenie, procesów
sukcesyjnych
oraz
trwałości
firmy,
jej
konkurencyjności, metod pomiaru zysku oraz ryzyka.

Stosuje się do
tematu/temató
w (nr)

3

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie)
18. Grupę docelową wsparcia stanowią, jako użytkownicy:
 przedsiębiorcy rodzinni lub
 organizacje pracodawców.
Dodatkowo, jeśli przyczynia się to do osiągnięcia celu projektu, grupą docelową mogą być osoby/podmioty
niezbędne dla realizacji współpracy ponadnarodowej lub wdrożenia rozwiązania do praktyki.

Uzasadnienie:

Wskazana w kryterium grupa docelowa to podmioty,
które są/mogą być najbardziej zainteresowane
rozwojem wsparcia dla przedsiębiorstw rodzinnych.
Jako użytkownicy są również traktowani beneficjenci i
partnerzy krajowi projektu wskazani powyżej, którzy

Stosuje się do
tematu/temató
w (nr)

3
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po wypracowaniu/zaadaptowaniu rozwiązania wdrożą
je do praktyki w swoich instytucjach, zgodnie z
zapisami wniosku o dofinansowanie.
(spełnienie kryterium weryfikowane jest na
podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie)
KRYTERIA PREMIUJĄCE
1. Finansowanie współpracy ponadnarodowej wyłącznie na zasadzie
wzajemności, tj. każdy z partnerów ponosi swoje koszty, bez pokrywania
jakichkolwiek kosztów partnera/ów ponadnarodowego/ych z budżetu PO
WER.

Uzasadnienie:

Realizacja projektów w partnerstwie ma za zadanie
wspierać budowanie naturalnej sieci współpracy. Celem
wykorzystania zasady wzajemności jest zapewnienie
zaangażowania obu stron/wszystkich stron partnerstwa
w przygotowanie i realizację projektu poprzez logiczny
podział zadań i obowiązków oraz kosztów ich realizacji,
stanowiących konsekwencję udziału obu 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.

WAGA

5

Stosuje się do
tematu/temató
w (nr)

1- 3

(spełnienie kryterium weryfikowane jest na podstawie
zapisów we wniosku o dofinansowanie)
ELEMENTY KONKURSU
1.

ocena formalna

2.

ocena merytoryczna

3.

lub ocena formalno – merytoryczna

12

12

Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, preselekcja, ocena
formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna.
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PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Pieczęć i
podpis osoby
upoważnionej

DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, KTÓRYCH
FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3 USTAWY Z DNIA
14 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI W
PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (DZ.U. Z 2016 R. POZ. 217)
(wypełnia Instytucja Zarządzająca POWER, wprowadzając Roczny Plan Działania jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER)
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