
Załącznik do uchwały nr 172 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

z dnia 21 listopada 2017 r. 

  

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 2.21
1
 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty
2
 

Wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, 

rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne  

Priorytet 

inwestycyjny 
PI 8V Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

Lp. konkursu  
Planowany  kwartał 

ogłoszenia 
konkursu  

I x II  III  IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru wniosków 
o dofinansowanie

3
 

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

  x          

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty  
(podzielony na 

rundy) 
 zamknięty x 

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane projekty 
grantowe? 

TAK   NIE x 

Planowana 

alokacja (PLN) 

 

1. Makroregion nr 1 (Województwo: kujawsko-pomorskie; podlaskie; pomorskie; 

warmińsko-mazurskie): 9 642 500,00 zł 

2. Makroregion nr 2 (Województwo: lubelskie; mazowieckie): 11 136 000, 00 zł 

3. Makroregion nr 3 (Województwo: małopolskie; podkarpackie; świętokrzyskie): 9 251 000, 

00 zł. 

                                                           
1
 Działanie uzależnione od akceptacji przez Komisję Europejską zmienionego PO WER oraz wprowadzenia zmian w 

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER. 

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 2017 r. poz. 1460, 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 6.7 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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4. Makroregion nr 4 (Województwo: łódzkie; opolskie; śląskie): 10 657 500, 00 zł 

5. Makroregion nr 5 (Województwo dolnośląskie; lubuskie; zachodnio-pomorskie; 

wielkopolskie): 14 891 500,00 zł 

Do dofinansowania zostanie wybranych 5 projektów, po jednym na każdy Makroregion. 

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 

„Akademia Menadżera MSP”. 

1. Zwiększanie zdolności adaptacyjnych MMŚP poprzez szkolenia i doradztwo w 

zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi. 

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

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
4
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba pracowników, którzy podnieśli 

kompetencje w zakresie zarządzania 

przedsiębiorstwem, w tym zarządzania 

zasobami ludzkimi 

  3 600 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
5
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba pracowników objętych wsparciem 

szkoleniowym lub doradczym w zakresie 

zarządzania przedsiębiorstwem, w tym 

zarządzania zasobami ludzkimi 

  4 000 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

                                                           
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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KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. W projekcie wsparcie udzielane przedsiębiorcom i ich pracownikom polega na:  

1. współfinansowaniu analizy potrzeb rozwojowych MSP, o ile przedsiębiorstwo nie dysponuje taką 

analizą, oraz opartej na niej analizy potrzeb rozwojowych kadry menadżerskiej lub pracowników 

MSP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego. Wybór usługodawcy analizy potrzeb 

rozwojowych następuje za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przy wsparciu wnioskodawcy 

lub partnera (o ile występuje). Wykonawcą usługi nie może być wnioskodawca lub partner (o ile 

występuje); 

2. współfinansowaniu usług rozwojowych dla kadry menadżerskiej lub pracowników MSP 

przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analiz z punktu a). 

Wybór usługodawcy następuje za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przy wsparciu 

wnioskodawcy lub partnera (o ile występuje). Wykonawcą usługi nie może być wnioskodawca lub 

partner (o ile występuje). 

Uzasadnienie: 

Dotychczasowe 

doświadczenie w 

realizacji projektów 

mających na celu 

podnoszenie kompetencji 

osób dorosłych w miejscu 

pracy wskazuje, że 

projekty edukacyjne są 

najbardziej efektywne 

wtedy, gdy ich rezultaty 

mogą zostać 

spożytkowane 

bezpośrednio po 

zakończeniu usługi. Aby 

temu sprostać, usługa 

edukacyjna musi być 

adekwatna do 

zidentyfikowanych luk 

kompetencyjnych 

pracownika/przedsiębiorc

y i osadzona w 

kontekście rozwoju 

przedsiębiorstwa i 

danego miejsca pracy. Z 

tego względu usługę 

edukacyjną powinna 

poprzedzać diagnoza 

potrzeb przedsiębiorcy i 

kadry menadżerskiej lub 

osób przewidzianych do 

objęcia stanowiska 

kierowniczego. Diagnoza 

przedsiębiorcy musi 

spełniać standardy 

określone przez IOK w 

dokumentacji 

konkursowej. Jeśli 

przedsiębiorca na etapie 

aplikowania o środki, 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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będzie posiadać 

diagnozę, ale nie będzie 

ona spełniała warunków 

IOK, to konieczne będzie 

jej uzupełnienie lub 

przeprowadzenie na 

nowo. Usługi rozwojowe, 

które będą 

współfinansowane z 

projektu będą prowadziły 

do nabycia kompetencji 

określonych przez IOK w 

standardzie opisanym w 

dokumentacji 

konkursowej. Wybór 

wykonawcy usług za 

pośrednictwem Bazy 

Usług Rozwojowych 

zapewni podejście 

popytowe do dystrybucji 

środków projektu. 

Ograniczenie dotyczące 

braku możliwości 

świadczenia usług przez 

Wnioskodawcę lub 

partnera (o ile występuje) 

ma na celu 

wyeliminowanie 

możliwego konfliktu 

interesów pomiędzy 

wnioskodawcą albo 

partnerami a 

usługodawcami. 

Kryterium będzie 

weryfikowane na 

podstawie zapisów 

wniosku, szczególnie na 

podstawie punktów 3.4 – 

Krótki opis projektu, 3.2 – 

Grupy docelowe i 4.1 – 

Zadania. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 

45 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 2017 r. poz. 1460, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  

2. Okres realizacji projektu nie przekracza 48 miesięcy, a projekt rozpoczyna się nie później niż 3 miesiące od 

daty rozstrzygnięcia konkursu. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek beneficjenta i za zgodą IOK będzie istniała 

możliwość zmiany okresu realizacji projektu poza limit określony w kryterium, jeśli w opinii IOK taka zmiana 

przyczyni się do osiągnięcia założeń projektu i umożliwi rozliczenie projektu w wymaganym przez IOK 

terminie. 

Uzasadnienie: 
Zaproponowany okres 

realizacji projektu 

umożliwia 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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przeprowadzenie 

wszystkich działań 

projektowych. Data 

rozpoczęcia realizacji 

projektu nie późniejsza 

niż 3 miesiące od daty 

rozstrzygnięcia konkursu 

ma zapobiec składaniu 

projektów, w których 

realizacja działań jest 

bardzo odległa. Sytuacja 

taka byłaby bardzo 

niekorzystna z punktu 

widzenia rozliczeń 

finansowych – generuje 

dodatkowe koszty po 

stronie zarządzania 

projektami. Kryterium 

będzie oceniane na 

podstawie treści wniosku. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 

45 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 2017 r. poz. 1460, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  

3. Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu - jako wnioskodawca albo partner - nie więcej niż 1 raz 

we wnioskach o dofinansowanie złożonych w konkursie. 

Uzasadnienie: 

Ograniczenie ma na celu 

zwiększenie liczby 

podmiotów, które będą 

aplikowały o środki i 

podniesienie motywacji 

do składania lepszych 

jakościowo projektów. 

Kryterium będzie 

oceniane na podstawie 

treści wniosku. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może 

być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na 

podstawie art. 45 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 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

4. Projekty zakładają osiągnięcie następujących minimalnych poziomów wskaźników produktu i 

rezultatu określonych dla konkursu:  

1. Makroregion nr 1 (Województwo: kujawsko-pomorskie; podlaskie; pomorskie; warmińsko-

mazurskie): 16,63% przy maksymalnej wartości projektu nie przekraczającej kwoty: 9 642 

500 mln zł   

2. Makroregion nr 2 (Województwo: lubelskie; mazowieckie): 21,33% przy maksymalnej 

wartości projektu nie przekraczającej kwoty: 11 136 000 mln zł 

3. Makroregion nr 3 (Województwo: małopolskie; podkarpackie; świętokrzyskie): 15,95% przy 

maksymalnej wartości projektu nie przekraczającej kwoty: 9 251 000 mln zł 
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4. Makroregion nr 4 (Województwo: łódzkie; opolskie; śląskie): 20,42% przy maksymalnej 

wartości projektu nie przekraczającej kwoty: 10 657 500 mln zł 

5. Makroregion nr 5 (Województwo dolnośląskie; lubuskie; zachodnio-pomorskie; 

wielkopolskie): 25,67% przy maksymalnej wartości projektu nie przekraczającej kwoty: 14 

891 500 mln zł 

Wskaźniki dotyczące województwa mazowieckiego nie mogą przekroczyć 13,6% wskaźników ogółem 

określonych dla konkursu. 
 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie wyłonienia 

Beneficjenta znającego 

potrzeby przedsiębiorców 

funkcjonujących na 

terenie danego 

makroregionu i zapewnić 

realizację wskaźników 

zapisanych w Programie 

Operacyjnym. Określenie 

proporcji wskaźnika dla 

województwa 

mazowieckiego 

odpowiada alokacjom 

finansowym 

przeznaczonym dla tego 

województwa w Działaniu 

2.21.  

Kryterium będzie 

oceniane na podstawie 

treści wniosku. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 

45 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 2017 r. poz. 1460, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  

5. Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli występują w projekcie) spełniają następujące warunki:  

1. legitymują się doświadczeniem w zarządzaniu i realizacji w ciągu ostatnich 5 lat projektów na rzecz 

MSP i ich pracowników, w których wsparciem objęto minimum 500 osób łącznie oraz 

2. legitymują się doświadczeniem w udzielaniu pomocy publicznej przedsiębiorcom (min. 250 

przedsiębiorców w okresie ostatnich 5 lat) oraz 

3. legitymują się doświadczeniem w zarządzaniu i zrealizowaniu projektów wskazanych w punkcie a) 

lub b), których wartość wyniosła łącznie nie mniej niż 50% wartości projektu, o którym mowa w 

kryterium 4. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

wybranie Beneficjenta 

posiadającego 

doświadczenie w 

zarządzaniu dużymi 

projektami dotyczącymi 

udzielania wsparcia MSP 

oraz ma za zadanie 

zapewnić poprawne 

rozliczanie udzielanej 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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przedsiębiorcom pomocy 

publicznej. 

Pod pojęciem Projekt 

rozumie się 

przedsięwzięcie o 

charakterze 

jednorazowym składające 

się z zestawu 

powiązanych ze sobą 

zadań, podejmowane dla 

osiągnięcia z góry 

określonych celów. 

 Kryterium będzie 

oceniane na podstawie 

treści wniosku. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 

45 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 2017 r. poz. 1460, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  

6. Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli występują w projekcie) zapewni również zdalne udzielanie 

wsparcia, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych np. za pośrednictwem internetu. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

uproszczenie i ułatwienie 

przedsiębiorcom i 

pracownikom aplikowania 

o środki na finansowanie 

usług.  

Kryterium będzie 

oceniane na podstawie 

treści wniosku. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 

45 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 2017 r. poz. 1460, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  

7. W projekcie przewidziano, że jeśli usługi szkoleniowe lub doradcze mające podlegać współfinansowaniu, 

wynikają z planu rozwoju opracowanego w ramach Działania 2.2 PO WER, to przedsiębiorcy i ich 

pracownicy mają pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie synergii 

działań finansowanych z 

PO WER i wspierania 

przedsiębiorców, 

mających opracowaną 

strategię rozwoju. Ocena 

w ramach tego kryterium 

dokonywana będzie w 

oparciu o zapisy wniosku 

o dofinansowanie. 

Kryterium będzie 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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oceniane na podstawie 

treści wniosku. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art. 

45 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 2017 r. poz. 1460, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Kierownik projektu posiada udokumentowane 

doświadczenie w zarządzaniu zakończonymi 

projektem/projektami którymi objęto min. 200 

przedsiębiorców w okresie ostatnich 5 lat 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium to premiuje 

projekty zarządzane 

przez osoby legitymujące 

się doświadczeniem w 

zakresie zarządzania 

projektami, co 

zagwarantuje sprawną i 

terminową realizację 

projektu. 

Ocena w ramach tego 

kryterium dokonywana 

będzie w oparciu o zapisy 

wniosku o 

dofinansowanie. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

2. Pierwszeństwo w udzieleniu wsparcia mają ci 

przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy 

dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi 

rozwojowe. 

WAGA 15 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

dotarcie do tych 

przedsiębiorców i ich 

pracowników, którzy 

dotychczas nie podnosili 

swoich kompetencji np. w 

obawie o utratę 

pracowników lub nie 

dostrzegali z tego 

korzyści. Ocena w 

ramach tego kryterium 

dokonywana będzie w 

oparciu o zapisy wniosku 

o dofinansowanie. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

3. W zależności od liczby właścicieli mikro lub 

małych przedsiębiorstw lub ich pracowników 

objętych wsparciem szkoleniowym lub 

doradczym, wnioskodawca może dodatkowo 

otrzymać od 5 do 15 punktów.  

15 pkt. jeśli przynajmniej 75% pracowników 

objętych wsparciem szkoleniowym lub 

WAGA 15 
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doradczym to pracownicy lub 

właściciele mikro lub małych 

przedsiębiorstw; 

10 pkt. jeśli przynajmniej 50%, ale mniej niż 

75%, pracowników objętych 

wsparciem szkoleniowym lub 

doradczym to pracownicy lub 

właściciele mikro lub małych 

przedsiębiorstw; 

5 pkt. jeśli przynajmniej 25%, ale mniej niż 

50%, pracowników objętych 

wsparciem szkoleniowym lub 

doradczym to pracownicy lub 

właściciele mikro lub małych 

przedsiębiorstw. 

Uzasadnienie: 

Mikro i małe 

przedsiębiorstwa rzadziej 

i mniej środków 

przeznaczają na 

planowanie swojego 

rozwoju w porównaniu ze 

średnimi 

przedsiębiorcami. Ocena 

w ramach tego kryterium 

dokonywana będzie w 

oparciu o zapisy wniosku 

o dofinansowanie. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

1.  

Uzasadnienie:  

… 

Uzasadnienie:  

 


