Załącznik do uchwały nr 217 KM PO WER z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2018 rok dla
Działania 4.3 PO WER opracowanym przez Centrum Projektów Europejskich

L.p.

1.

Miejsce w Rocznym Planie Działania

Fiszka konkursu realizowanego poza
Common Framework

Obecny zapis

-

Proponowany zapis

Dodano fiszkę konkursu.
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO
WER

4.3

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 realizacji projektów współpracy ponadnarodowej w
następujących tematach:
Cel szczegółowy
PO WER,
w ramach którego
realizowane będą
1
projekty

Priorytet
inwestycyjny

Lp. konkursu

Planowany
miesiąc
rozpoczęcia
naboru wniosków
2
o dofinansowanie

1

1.

Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu zwiększenie jakości
usług świadczonych przez jednostki administracji publicznej w zakresie
bezpieczeństwa teleinformatycznego.

2.

Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu dostosowanie
kompetencji pracowników przedsiębiorstw do zmian technologicznych
(Przemysł. 4.0).

3.

Wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie działań na rzecz
spójności społecznej na terenach poprzemysłowych i obszarach
zdegradowanych województwa śląskiego.

10 III,9I
Planowany
kwartał
ogłoszenia
konkursu

1

1

2

I

3

II

4

5

6

III

X

7

8

X

IV

9

10

11

12

X

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. 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 trybów 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.

Tryb realizacji
konkursu

otwarty
(podzielony
na rundy)

Czy w ramach
konkursu będą
wybierane projekty
grantowe?

TAK

Planowana
alokacja (PLN)

zamknięty

X

NIE

x

30 000 000 PLN

Wymagany wkład własny beneficjenta
TAK

x

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

NIE

Minimalny udział wkładu własnego
w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu

3%

1. Projekty realizowane poza Common Framework

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa wskaźnika
3

Nazwa wskaźnika

W podziale na :
Mężczyzn

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

Ogółem w
konkursie

25

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
4

Nazwa wskaźnika

W podziale na :
Kobiety

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

Mężczyzn

Ogółem w
konkursie

29

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
KRYTERIA DOSTĘPU

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.

3

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

Uzasadnienie:

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
typu/typów (nr)

1-3

Oświadczenie
o
nawiązaniu
współpracy
ponadnarodowej
Wnioskodawca
zamieszcza
we
wniosku o dofinansowanie.
(spełnienie kryterium weryfikowane
jest na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie )
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

2. Projekt jest realizowany w ramach jednego z następujących tematów:
1.

Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu zwiększenie jakości usług świadczonych przez
jednostki administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

2.

Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu dostosowanie kompetencji pracowników
przedsiębiorstw do zmian technologicznych (Przemysł. 4.0).

3.

Wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie działań na rzecz spójności społecznej na terenach
poprzemysłowych i obszarach zdegradowanych województwa śląskiego.

Uzasadnienie:

Wnioskodawca zobowiązany jest do
wpisania w treści wniosku, w ramach

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-3

4

którego tematu w konkursie składa
projekt.
Praktyczne powiązanie tematów z
konkretnymi
priorytetami
inwestycyjnymi spowoduje również
możliwość
płynnego
ich
monitorowania oraz rozliczania na
poziomie programu.
Temat nr 1 i nr 2 wpisują się w
Priorytet Inwestycyjny 10 III PO WER
Wyrównywanie dostępu do uczenia się
przez całe życie o charakterze
formalnym,
nieformalnym
i
pozaformalnym
wszystkich
grup
wiekowych,
poszerzenie
wiedzy,
podnoszenie
umiejętności
i
kompetencji
siły
roboczej
oraz
promowanie elastycznych ścieżek
kształcenia, w tym poprzez doradztwo
zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji, natomiast Temat nr 3
wpisuje się w Priorytet inwestycyjny 9 I
PO WER Aktywne włączenie, w tym z
myślą o promowaniu równych szans
oraz aktywnego
uczestnictwa
i
zwiększaniu szans na zatrudnienie.
(spełnienie kryterium
jest na podstawie
wniosku)

weryfikowane
zapisów we

0Czy 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. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy a maksymalny 24 miesiące.

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 i podjąć ewentualnie
odpowiednie działania zaradcze w
przypadku wystąpienia trudności w
realizacji projektu.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-3

Wskazany minimalny i maksymalny
okres realizacji zapewnia elastyczność

5

wnioskodawcom
w
kwestii
zaplanowania czasu realizacji projektu
w
zależności
od
potrzeb
wnioskodawców.
W
uzasadnionych
przypadkach
Wnioskodawca może uzyskać zgodę
Instytucji
Pośredniczącej
na
wydłużenie okresu realizacji projektu.
(spełnienie kryterium weryfikowane
jest na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie)
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

4. Realizacja projektu współpracy ponadnarodowej obejmuje 6 etapów:
1)

Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym,

2)

Testowanie wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej projektu z ewentualnym
wsparciem partnera ponadnarodowego,

3)

Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów merytorycznych
oraz z uwzględnieniem wsparcia partnera ponadnarodowego,

4)

Opracowanie ostatecznej wersji produktu (modelu, narzędzia lub rozwiązania) gotowej do
wdrożenia z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy z uwzględnieniem
wsparcia partnera ponadnarodowego,

5)

Działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki z ewentualnym uwzględnieniem
wsparcia partnera ponadnarodowego.

6)

Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika (którym może być także beneficjent lub
partner/rzy krajowy/i), w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania rozwiązania
wypracowanego w projekcie współpracy ponadnarodowej.

Uzasadnienie:

Wskazane kryterium ma na celu
zapewnienie
aktywnego
udziału
partnera
ponadnarodowego
praktycznie we wszystkich etapach
realizacji
projektu.
Jednocześnie
wskazanie
obowiązkowych
faz
realizacji
projektu
współpracy
ponadnarodowej
pozwoli
na
wystandaryzowanie
działań
i
zapewnienie
wysokiej
jakości
produktów projektu między innymi
poprzez
przetestowanie
danego
rozwiązania
i
ewentualne
wprowadzenie
zmian
w
jego
koncepcji
dla
zapewnienia
jak
najszerszego
wykorzystania
wypracowanych
rezultatów
oraz
trwałości
stosowania
tego
rozwiązania.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-3

(spełnienie kryterium weryfikowane
jest na podstawie zapisów we

6

wniosku o dofinansowanie)
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. W projekcie wykorzystywane są przynajmniej dwa rodzaje działań współpracy ponadnarodowej
spośród następujących:
1)

wypracowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;

2)

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

3)

równoległe tworzenie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;

4)

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

Definicja nowego rozwiązania zostanie doprecyzowana w Regulaminie konkursu.

Uzasadnienie:

Celem projektów realizowanych w
ramach Działania 4.3 PO WER jest
wdrożenie
nowych
rozwiązań.
Zastosowanie działań współpracy
ponadnarodowej nastawionych na
wdrożenie wypracowanych rozwiązań
pozwoli na 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
typu/typów (nr)

1-3

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

6. Wniosek o dofinansowanie zawiera koncepcję wdrożenia
współpracy ponadnarodowej do praktyki.
Uzasadnienie:

Poprzez

wdrożenie

rozumie

się

TAK

x

NIE

rozwiązania wypracowanego we

Stosuje się do

1-3

7

wykorzystanie w praktyce nowego
instrumentu/narzędzia/podejścia
wypracowanego w ramach projektu,
zgodnie z założeniami określonymi we
wniosku o dofinansowanie. Wdrożenie
wypracowanego
rozwiązania
do
praktyki beneficjent musi dokładnie
przemyśleć
oraz
precyzyjnie
zaplanować już na etapie tworzenia
wniosku
o dofinansowanie. W opisie koncepcji
wdrożenia należy zawrzeć informacje:
a)

typu/typów (nr)

dotyczące formy oraz sposobu
wdrożenia
rozwiązania
wypracowanego we współpracy
ponadnarodowej do praktyki oraz
przewidywany rodzaj instytucji, w
której/których dane rozwiązanie
będzie wdrożone (w tym u
partnerów krajowych beneficjenta
lub
w
innych
podmiotach
przewidzianych we wniosku o
dofinansowanie);
Forma wdrożenia, na podstawie
decyzji odpowiedniego podmiotu
zarządzającego, jest zależna od
specyfiki instytucji oraz samego
rozwiązania.

b)

potwierdzające
realność
wdrożenia
wypracowanego/
zaadaptowanego rozwiązania, tj.
wskazać, że będzie ono mogło
być wdrożone bezpośrednio w
projekcie, w ramach obecnych
warunków krajowych, tj. na dzień
złożenia
wniosku
(np.
bez
wymogu
dokonania
zmian
legislacyjnych).

Za wdrożenie
kompleksowego/kompleksowych
rozwiązania/rozwiązań uznaje się
wdrożenie do praktyki przez podmioty,
których zadań merytorycznych to
rozwiązanie dotyczy.
(spełnienie kryterium weryfikowane
jest na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie)
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. Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany w partnerstwie ponadnarodowym, co oznacza, że
wskazane zostało uzasadnienie dla wykorzystania współpracy ponadnarodowej dla osiągnięcia celu

8

projektu oraz wartość dodana wynikająca ze współpracy ponadnarodowej.
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.

1-3

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

8.

TAK

x

NIE

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
typu/typów (nr)

1-3

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

9.

TAK

x

NIE

Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie rozwiązań uwzględniających minimum jeden z
poniższych elementów:

a) podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania i reagowania na incydenty teleinformatyczne;
b) podnoszenie kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa;
c) podnoszenie kompetencji w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości;
d) wypracowanie modelu kształcenia kadr z obszaru bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Uzasadnienie:

Planowane

w

ramach

konkursu

Stosuje się do

1-

9

rozwiązania wpisują się w Krajowe
Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej na lata
2017-2022,
w
Działanie
7.4
Zwiększanie
kompetencji
kadry
podmiotów
istotnych
dla
funkcjonowania
bezpieczeństwa
cyberprzestrzeni.

typu/typów (nr)

Rozwój
kompetencji
teleinformatycznych u pracowników
administracji publicznej jest kluczowy
dla prawidłowego funkcjonowania
instytucji państwowych.
Brakuje również ofert kształcenia w
tym zakresie, dlatego konieczne jest
zaangażowanie m.in. uczelni czy
jednostek
szkoleniowych
do
wypracowania odpowiednich modeli
edukacyjnych.
(spełnienie kryterium weryfikowane
jest na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie)
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

10. Grupę docelową stanowią, jako użytkownicy wypracowywanego w projekcie rozwiązania,
jednostki administracji publicznej oraz pracownicy tych jednostek.
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:

Krajowe
Ramy
Polityki
Cyberbezpieczeństwa
Rzeczypospolitej Polskiej na lata
2017-2022 wskazują, że podniesienie
kompetencji pracowników jednostek
administracji publicznej, w tym
organów i jednostek podległych i
nadzorowanych przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji
w
obszarze
bezpieczeństwa
teleinformatycznego, jest kluczowe
dla sprawnego funkcjonowania kraju i
zapobiegania cyberprzestępczości.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

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.)?

1

TAK

x

NIE

11. Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie rozwiązań uwzględniających minimum jeden z
poniższych elementów:
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a)

podnoszenie kompetencji pracowników przedsiębiorstw poprzez naukę wykorzystania
najnowszych technologii teleinformatycznych;

b)

metody zarządzania przedsiębiorstwem dostosowane do nowych technologii
teleinformatycznych;

c)

modele biznesowe uwzględniające zastosowanie zmian technologicznych w przedsiębiorstwie,
których celem będzie dostosowanie podmiotów i ich pracowników do wymagań w zakresie
rozwoju zmian technologicznych (Przemysł 4.0).

Uzasadnienie:

Transformacja cyfrowa polskiego
przemysłu
poprzez
zmiany
technologiczne została wskazana w
Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
jako jeden z kluczowych obszarów
wsparcia
(Inteligentna
Reindustrializacja). Konieczny jest
więc rozwój edukacji z tego zakresu,
a także wykorzystania nowych
technologii teleinformatycznych dla
podniesienia
konkurencyjności
przedsiębiorstw i pracowników.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

2-

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

12. Grupę docelową stanowią, jako użytkownicy wypracowywanego w projekcie rozwiązania:


przedsiębiorstwa i/lub



uczelnie i/lub



instytucje szkoleniowe i/lub



partnerzy społeczni zgodnie z definicją POWER i/lub



instytuty badawcze.

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:

Grupę
docelową
stanowią
podmioty/instytucje,
które
w
najszerszym zakresie skorzystają z
rozwiązań z obszaru Przemysł. 4.0,
czyli przedsiębiorstwa, które w wyniku
podniesienia
kompetencji
pracowników
i/lub
zastosowania
nowych modeli biznesowych i/lub
metod
zarządzania
przedsiębiorstwem dostosują się do
nowych
warunków
rynkowych.
Uczelnie/instytuty
badawcze/partnerzy

Stosuje się do
typu/typów (nr)

2

11

społeczni/instytucje
szkoleniowe
natomiast wypracują i wdrożą metody
rozwoju kompetencji pracowników
przedsiębiorstw oraz dostosowania
przedsiębiorstw
do
zmian
technologicznych.
(spełnienie kryterium weryfikowane
jest na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie)
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

13. Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie rozwiązania w zakresie działań na rzecz spójności
społecznej na terenach poprzemysłowych i obszarach zdegradowanych województwa śląskiego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z zapisami Programu Śląsk
2.0. ze względu na działania
przemysłowe i wydobywcze obszar
województwa śląskiego jest dotknięty
licznymi problemami społecznymi i
ekonomicznymi
powodującymi
degradację
obszarów
miejskich.
Konieczne jest podjęcie dodatkowych
działań związanych z rewitalizacją ze
szczególnym uwzględnieniem działań
na
rzecz
spójności
społecznej
wynikających nie tylko z ustawy o
rewitalizacji.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

3

Definicja terenów poprzemysłowych
i
obszarów
zdegradowanych
zostanie opisana w Regulaminie
konkursu.
(spełnienie kryterium weryfikowane
jest na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie)
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

14. Grupę docelową wsparcia stanowią, jako użytkownicy wypracowywanego w projekcie rozwiązania :


jednostki samorządu terytorialnego i/lub,



przedsiębiorcy i/lub,



podmioty ekonomii społecznej.

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:

Jednostki samorządu terytorialnego,
przedsiębiorcy
oraz
podmioty

Stosuje się do
typu/typów (nr)

3
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ekonomii społecznej stanowią główną
grupę potencjalnych użytkowników
wypracowanych
w
projekcie
rozwiązań.
(spełnienie kryterium weryfikowane
jest na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie)
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.

Nawiązanie partnerstwa w ramach projektu z minimum jednym partnerem krajowym, który
wdroży wypracowane w ramach projektu rozwiązanie do praktyki.

Uzasadnienie

Realizacja projektów w ramach
partnerstwa
krajowego
z
użytkownikami
rozwiązań
wypracowanych
w
projekcie
przyczyni się do ich skuteczniejszego
wdrożenia
dzięki
współpracy
pomiędzy różnymi podmiotami.

WAGA
1-3
10pkt

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