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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO 
WER 

4.1 Innowacje społeczne 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  
PO WER,  

w ramach którego 
realizowane będą 

projekty 

Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności 
wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS. 

Temat – skalowanie wybranych mikro - innowacji społecznych w celu zwiększenia zasięgu ich 
wykorzystania w praktyce  

Celem skalowania innowacji społecznych jest zapewnienie możliwości wykorzystania rozwiązań, 
które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz 
tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę.  

W planowanych konkursach skalowane będą mikro-innowacje wypracowane i przetestowane w 
konkursie na inkubację innowacji społecznych ogłoszonym przez MIiR w ramach Działania 4.1. PO 
WER w 2015 r.  

W wyniku realizacji projektów w pierwszej edycji pilotażowego konkursu w Inkubatorach innowacji 
społecznych powstało wiele nowatorskich pomysłów ukierunkowanych na poprawę jakości życia 
osób/grup społecznych. 

W związku ograniczonymi możliwościami Inkubatorów w zakresie działań upowszechniających 
i włączających, wdrożenie na szerszą skalę wypracowanych rozwiązań wymaga podjęcia 
dodatkowych działań, które pozwolą na systemowe wdrożenie wybranych mikro-innowacji w 
większej grupie podmiotów czy na szerszym terenie. 

Identyfikacja innowacji rekomendowanych do skalowania nastąpiła z udziałem Inkubatorów, na 
podstawie kryteriów potwierdzających gotowość rozwiązań do systemowego wdrożenia. 
Przeanalizowano potencjał skalowania kilkudziesięciu rekomendowanych przez Inkubatory 
innowacji, w szczególności biorąc pod uwagę to, czy wdrożenie danej innowacji odpowiada na 
realne wyzwanie/problem społeczny, znacząco poprawi jakość życia istotnie dużej grupy odbiorców 
oraz czy istnieją potencjalnie systemowi partnerzy jej wdrożenia.  

W rezultacie powstała lista mikro-innowacji rekomendowanych do skalowania (opis poszczególnych 
innowacji zamieszczono poniżej oraz w drugiej fiszce konkursu).  

Innowacje opisane w pkt 1-3 poniżej były wypracowane w Temacie „Przejście z systemu edukacji 
do aktywności zawodowej”, w którym poszukiwano rozwiązań nastawionych na wsparcie 

uczniów lub studentów i zapobieganie wystąpieniu problemu bezrobocia wśród osób młodych. 
Wybrane innowacje są narzędziem pozwalającym na dostosowanie procesu kształcenia 
zawodowego do aktualnych potrzeb przedsiębiorców i pracodawców. Są  też jednym z 

kluczowych elementów pozwalających szkolnictwu zawodowemu odpowiedzieć na wyzwania 
związane z koniecznością wprowadzenia takich rozwiązań, które pozwolą nie tylko uatrakcyjnić 
metody kształcenia, ale również nadać im bardziej praktyczny wymiar. Zwłaszcza ten ostatni 
element pozwoli na większe dostosowanie programów i metod kształcenia, w tym wprowadzenie 
metod eksperymentalnych, do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

1.  Innowacja pn. „Kooperatywy spożywcze i krótkie łańcuchy dostaw” 

Innowacja ma na celu zachęcenie młodych rolników kończących edukację w szkole rolniczej do 
prowadzenia uprawy metodami proekologicznymi i tradycyjnymi oraz sprzedaży bezpośredniej 
plonów do zorganizowanych grup konsumentów (głównie w miastach), co wychodzi naprzeciw 
nowym trendom i potrzebom konsumentów, jest opłacalne ekonomicznie dla rolników, promowane 
w nowych rozwiązaniach prawnych nt. krótkich łańcuchach dostaw, ale do tej pory było zupełnie 
nieobecne w edukacji formalnej rolników. Innowacja opisuje proces edukacyjny, który pozwoli 
przygotować i zachęcić uczniów i uczennice do zakładania – po zakończeniu edukacji szkolnej - 
swoich gospodarstw agro/ekologicznych i tym samym daje szansę na znalezienie trwałego 
zatrudnienia przez osoby młode kończące edukację. Model ten wychodzi naprzeciw nowym 
trendom i potrzebom konsumentów, jest opłacalny ekonomicznie dla rolników, ale jest zupełnie 
nieobecny w edukacji formalnej rolników. Model zakłada uzupełnienie programu kształcenia 
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oferowanego uczniom w szkole rolniczej o praktyczny cykl edukacyjny, składający się z warsztatów 
dla uczniów, wizyty w kooperatywie spożywczej, podręcznika prezentującego konkretne kroki, które 
należy podjąć w celu założenia takiej działalności. Innowacja jest potwierdzeniem dopasowania 
oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy.   

2.  Innowacja pn. „Eko Logika”  

Celem innowacji jest uzupełnienie edukacji młodych ludzi w systemie kształcenia instytucjonalnego 
(w obszarze gastronomia i hotelarstwo) o zagadnienia związane z kuchnią roślinną (teorię i 
praktykę), zgodnie z istniejącą podstawą programową.  Dzięki innowacji uczniowie i uczennice 
szkół branżowych i techników będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy, z 
kompetencjami bardziej dostosowanymi do potrzeb pracodawców. Odpowiadająca na aktualne 
potrzeby konsumentów i rynku oferta edukacyjna daje szansę na trwałą współpracę absolwentów 
szkół zawodowych z lokalnymi przedsiębiorcami, w szczególności restauratorami. Na model 
powstały w trakcie testowania innowacji składa się cykl warsztatów oraz podręcznik dla uczniów i 
materiały dla nauczycieli dot. zasad roślinnego gotowania. Innowacja odwołuje się do rosnącej 
mody na zdrowy tryb życia. Wyposaża uczniów w coraz bardziej poszukiwane na rynku 
kompetencje zawodowe i mieści się jednocześnie w istniejącej podstawie programowej. Innowacja 
umożliwia młodym ludziom w systemie kształcenia instytucjonalnego – zawodowego, 
niedostosowanego teraz często do potrzeb obecnego rynku pracy, nabycie nowych umiejętności: 
gotowanie kuchni roślinnej, a co za tym idzie - znalezienie dobrze płatnej pracy, zgodnej z 
kwalifikacjami.  

3. Innowacja pn. „Projektowanie Rzemieślników” 

Proponowana mikro-innowacja polega na przeprowadzeniu procesu projektowania i produkcji małej 
serii mebli w realnych warunkach rynkowych przez dwie współdziałające grupy: młodych 
projektantów (w szczególności absolwentów kierunku: wzornictwo) i uczniów technikum drzewnego, 
CKP lub CKU. Innowacja zakłada współpracę projektantów i stolarzy na etapie projektowania 
zleconych produktów oraz w procesie produkcyjnym, a w dalszym przebiegu – współpracę obu 
grup w realnych warunkach rynkowych. W przypadku uczniów innowacja pozwala na rozwinięcie 
szeroko rozumianej przedsiębiorczości, która jest niezbędna w dalszej karierze zawodowej tych 
osób. Pozwoli im lepiej pracować w przedsiębiorstwach, jak również zwiększy ich mobilność na 
rynku pracy i umiejętności pełnego przeprowadzenia procesu produkcyjnego. Młody projektant 
będzie miał możliwość nie tylko przeprowadzenia procesu projektowego i zdobycia doświadczenia 
współpracy z rzemieślnikami. Dodatkowo zaletą dla niego będzie posiadanie wdrożonego produktu 
w portfolio realizacji. 

4. Innowacja pn. „Tłumacz/Adwokat społeczny” – asystent osoby z ASD” 

Innowacja zakłada wdrożenie modelu asystentury dla studentów z zespołem Aspergera oraz 
wysoko funkcjonujących osób ze spektrum autyzmu mających utrudniony dostęp do usług 
edukacyjnych, szczególnie na poziomie studiów wyższych, z uwagi na trudności w zakresie 
poprawnej i satysfakcjonującej komunikacji w sytuacji kontaktu z uczelnią. Odpowiada na ich realną 
potrzebę bezpośredniego i efektywnego rzecznictwa oraz wsparcia komunikacyjnego ułatwiającego 
proces studiowania. Drugą grupą adresatów są pracownicy uczelni mający bezpośredni kontakt, w 
trakcie procesu rekrutacji oraz studiów z osobami z ASD. Wdrożenie innowacji na uczelniach 
wyższych zwiększy dostępność edukacji wyższej dla osób z tak specyficznym typem 
niepełnosprawności jakim są zaburzenia ze spektrum autyzmu. Rozwiązanie daje więc szansę na 
większą aktywizację społeczną i zawodową takich osób. 

Szersze opisy skalowanych mikro-innowacji zostaną przedstawione w regulaminie konkursu.  

IZ PO WER planuje ogłoszenie dwóch odrębnych konkursów, przy wykorzystaniu tych samych 
kryteriów dostępu. W ramach jednego konkursu przedmiotem skalowania będą innowacje opisane 
w pkt 1-3 (w ramach tego konkursu wnioskodawcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie 
projektu obejmującego skalowanie łącznie trzech innowacji na podstawie jednej wspólnej strategii 
skalowania). W ramach drugiego konkursu przedmiotem skalowania będzie innowacja opisana w 
pkt 4.  

Założeniem konkursów na skalowanie innowacji jest wyłonienie beneficjentów, których zadaniem 
będzie realizacja działań mających na celu włączenie ww. innowacji do programu 
kształcenia/praktyki w szkołach/na uczelniach. Beneficjenci będą zobowiązani do przedstawienia 
strategii skalowania, która m.in. wskaże interesariuszy niezbędnych do realizacji celu projektu oraz 
sposób dotarcia z informacją do przedstawicieli instytucji decydujących o wykorzystaniu nowych 
rozwiązań na szerszą skalę. Pierwszym etapem skalowania może być  (o ile to konieczne) 



4 

 

dopracowanie wybranych innowacji w celu ich dostosowania do specyfiki funkcjonowania w danym 
środowisku/obszarze/określonej grupy docelowe i, np. rozszerzenie kręgu podmiotów, które mogą 
być użytkownikami danego rozwiązania.  

Priorytet 

inwestycyjny 
10 

 
Lp. konkursu 

1 

Planowany  
kwartał 

ogłoszenia 
konkursu 

I X II  III  IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru wniosków 
o dofinansowanie

2
 

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 

Rodzaj sposobu 

rozliczenia 

projektu/ów 

Kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi określanymi przez IP/IZ  

Kwotami ryczałtowymi określanymi przez beneficjenta (projekty do 100 tys. euro)  

Inne (projekty powyżej 100 tys. euro) x 

Planowana 

alokacja (PLN) 
2 800 000 PLN 

TAK  NIE x 
Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu 
 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

 

1. Skalowanie innowacji - dopracowanie (o ile będzie to konieczne) i zwiększenie wykorzystania 

nowych rozwiązań, stosowanych dotąd w ograniczonym zakresie lub o ograniczonym zasięgu. 

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

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika 

                                                           
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.  
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W podziale na
3
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba przeskalowanych  innowacji 

społecznych  
Nd. Nd. 4 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
4
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba innowacji społecznych 

podlegających skalowaniu 
Nd. Nd. 4 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest podmiot mający co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z 

użytkownikami innowacji, w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów.  Do 

wniosku o dofinansowanie zostaną załączone referencje od min. 2 podmiotów. 

Uzasadnienie: 

Doświadczenie we współpracy z 

użytkownikami innowacji  niezbędne do 

efektywnego wdrożenia innowacji z 

uwzględnieniem  kultury organizacyjnej 

danego typu podmiotów. Doświadczenie 

wnioskodawcy w formułowaniu 

rekomendacji dotyczących zmiany 

funkcjonowania organizacji daje większe 

szanse na skuteczne  skalowanie 

wybranych innowacji.  

Definicja użytkownika innowacji zostanie 

doprecyzowana w regulaminie konkursu 

(co do zasady – w przypadku innowacji 

1- 3 odbiorcami innowacji są placówki 

kształcenia praktycznego, w przypadku 

innowacji nr 4 – uczelnie). 

Wykazanie doświadczenia w badaniach 

ewaluacyjnych nie będzie uznane za 

spełnienie kryterium. 

(spełnienie kryterium weryfikowane jest 

na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie) 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

                                                           
3
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
4
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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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.   Wnioskodawca przedstawił strategię skalowania innowacji (w formie załącznika do wniosku o dofinansowanie), 

zawierającą w szczególności:  

 mapę interesariuszy projektu wraz z opisem ich specyfiki oraz uzasadnieniem konieczności uwzględnienia ich w 

projekcie, w tym analizy potencjalnych barier oraz korzyści postrzeganych przez interesariuszy  

 opis sposobu dotarcia z informacją do przedstawicieli instytucji decydujących o wykorzystaniu nowych 

rozwiązań na szerszą skalę oraz sposobów przekonania ich do wprowadzenia innowacji  

 metodykę pracy z interesariuszami na poszczególnych etapach realizacji projektu,  

 analizę ryzyk wdrażania innowacji i sposobów ich mitygacji 

 opis działań podejmowanych w ramach projektu w kontekście długofalowego wpływu oraz sposobów 

monitorowania tego wpływu 

 metod dalszego wykorzystywania innowacji po ustaniu finansowania z projektu, , 

 sposobu oceny efektywności wdrożenia oraz sposobu monitoringu skuteczności działań w trakcie projektu 

 sposób monitorowania zarządzania zmianą w instytucjach wdrażających innowacje. 

Uzasadnienie: 

Strategia skalowania innowacji 

zawiera informacje, na podstawie 

których można ocenić jakość projektu 

i potencjał Wnioskodawcy do  

skutecznego włączenia danego 

rozwiązania do praktyki określonej 

grupy użytkowników. Zapisy Strategii 

mają pozwolić ocenić, czy 

wnioskodawca posiada koncepcję 

włączenia innowacji do praktyki 

również w innych 

regionach/instytucjach/organizacjach, 

które dotychczas z danego 

rozwiązania nie korzystały. 

Beneficjent będzie zobowiązany do 

realizacji projektu zgodnie ze 

Strategią. Na etapie realizacji 

projektu, możliwe są odstępstwa od 

jej zapisów, w związku z pojawieniem 

się nowych okoliczności, nieznanych 

na etapie tworzenia wniosku.  

Zapisy strategii będą oceniane 

podczas oceny merytorycznej 

wniosku o dofinansowanie w 

szczególności w kryteriach 

dotyczących grupy docelowej i zadań 

w projekcie. 

Innowacje opisane w pkt 1-3 powinny 

być objęte jedną, wspólną strategią 

skalowania.  

 (kryterium weryfikowane na 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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podstawie wniosku o dofinansowanie 

– obowiązkowo załącznikiem do 

wniosku jest strategia skalowania 

innowacji) 

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.  Podmiot będący wnioskodawcą lub partnerem w projekcie jest wnioskodawcą lub partnerem  tylko w jednym 

wniosku składanym w odpowiedzi na konkurs. 

Uzasadnienie: 

Skoncentrowanie się Wnioskodawcy 

/ Partnera na przygotowaniu, 

a następnie wdrożeniu jednego 

projektu, przyczyni się do 

zapewnienia skutecznej i efektywnej 

działalności, w tym tego, że 

oferowane innowatorom wsparcie 

będzie najwyższej jakości. 

W przypadku gdy jeden podmiot 

wystąpi jako wnioskodawca lub 

partner w więcej niż jednym wniosku 

o dofinansowanie, wszystkie wnioski, 

których ta sytuacja dotyczy, zostaną 

odrzucone z udziału w konkursie, 

w związku z niespełnieniem 

kryterium dostępu. 

(spełnienie kryterium weryfikowane 

jest przez IOK na podstawie 

posiadanych danych) 

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. Projekt ma charakter ogólnopolski. 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu należy zapewnić 

możliwość skalowania innowacji w 

instytucjach z całego kraju. 

Ogólnopolski charakter projektu 

oznacza, że rekrutacja będzie 

prowadzona na terenie całego kraju, 

podmioty z całej Polski będą mogły 

zgłaszać chęć skalowania innowacji i 

jeśli zostaną zrekrutowane do 

projektu będą miały zapewnione 

kompleksowe wsparcie ze strony 

beneficjenta.  

(spełnienie kryterium weryfikowane 

jest na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie)  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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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, 

zm.) 

TAK x NIE  

5. Termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż 30.06.2023 r. 

Uzasadnienie: 

Termin realizacji projektu musi być 

dobrany adekwatnie do specyfiki 

skalowania poszczególnych 

innowacji, jednak nie może trwać 

dłużej niż do 30.06.2023 r. Wskazany 

termin umożliwi IOK efektywne 

zamknięcie projektu przed w ramach 

perspektywy finansowej 2014-2020. 

W uzasadnionych przypadkach IOK 

może wydać zgodę na wydłużenie 

projektu.  

 (spełnienie kryterium weryfikowane 

jest na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie)  

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, 

zm.) 

TAK x NIE  

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Wnioskodawca zatrudni w ramach 

projektu na umowę o pracę w wymiarze co 

najmniej 0,5 etatu osobę z 

niepełnosprawnością w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-

2020. 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma zapewnić 

udział osób z 

niepełnosprawnościami 

w realizacji projektu.  

(spełnienie kryterium 

weryfikowane jest przez 

IOK na podstawie 

posiadanych danych) 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 4.1  Innowacje społeczne 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  
PO WER,  

w ramach którego 
realizowane będą 

projekty 

Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności 
wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS. 

Temat – skalowanie wybranych mikro - innowacji społecznych w celu zwiększenia zasięgu ich 
wykorzystania w praktyce  

Celem skalowania innowacji społecznych jest zapewnienie możliwości wykorzystania rozwiązań, 
które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz 
tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę.  

W planowanych konkursach skalowane będą mikro-innowacje wypracowane i przetestowane w 
konkursie na inkubację innowacji społecznych ogłoszonym przez MIiR w ramach Działania 4.1. PO 
WER w 2015 r.  

W wyniku realizacji projektów w pierwszej edycji pilotażowego konkursu powstało wiele 
nowatorskich pomysłów ukierunkowanych na poprawę jakości życia osób/grup społecznych.  

W związku ograniczonymi możliwościami Inkubatorów w zakresie działań upowszechniających 
i włączających, wdrożenie na szerszą skalę wypracowanych rozwiązań wymaga podjęcia 
dodatkowych działań, które pozwolą na systemowe wdrożenie wybranych mikro-innowacji w 
większej grupie podmiotów czy na szerszym terenie. 

Identyfikacja innowacji rekomendowanych do skalowania nastąpiła z udziałem Inkubatorów, na 
podstawie kryteriów potwierdzających gotowość rozwiązań do systemowego wdrożenia. 
Przeanalizowano potencjał skalowania kilkudziesięciu rekomendowanych przez Inkubatory 
innowacji, w szczególności biorąc pod uwagę to, czy wdrożenie danej innowacji odpowiada na 
realne wyzwanie/problem społeczny, znacząco poprawi jakość życia istotnie dużej grupy odbiorców 
oraz czy istnieją potencjalnie systemowi partnerzy jej wdrożenia.  

W rezultacie powstała lista mikro-innowacji rekomendowanych do skalowania (opis poszczególnych 
innowacji zamieszczono poniżej oraz w drugiej fiszce konkursu). 

1. Innowacja pn. „Obiady terapeutyczne” 

Celem innowacji jest integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych 
wymagających wsparcia. Działania na rzecz realizacji tego celu to aktywizacja społeczna i 
zawodowa uczestników  warsztatów terapii zajęciowej poprzez przygotowywanie i 
dostarczanie obiadów  dla osób starszych. Dzięki temu rozwiązaniu seniorzy mają zapewnione 

dostosowane do ich diety posiłki, mogą dłużej pozostać w swoim środowisku, mają zapewnione 
kontakty społeczne, a konieczność korzystania z opieki instytucjonalnej odsuwa się w czasie. Dla 
uczestników WTZ jest to forma rehabilitacji, rozwijania umiejętności społecznych i zawodowych. 
Zaletą innowacji jest możliwość nawiązania kontaktu pomiędzy osobą starszą a osobą z 
niepełnosprawnością. Uczestnicy WTZ-ów dostarczają bowiem posiłki bezpośrednio do domów 
seniorów. Istotnym elementem integracji społecznej i zawodowej uczestników WTZ jest również 
możliwość wykonywania  pracy, na którą istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku, a co więcej 
uczestnik WTZ ma okazję osobiście poznać osobę, która korzysta z efektów jego pracy. 

2.  Innowacja pn. „Model DOM – Model wspierania opiekunów osób zależnych” 

Innowację stanowi model kompleksowego wsparcia rodziny dotkniętej kryzysem związanym z 
choroba onkologiczną dziecka. W ramach innowacji na bazie zasobów rodziny wypracowywane 

są działania w obszarach pracy z opiekunem dziecka, pracownikami instytucji środowiska lokalnego 
(np. przedszkolem, szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej) oraz z samym dzieckiem. Innowacja 
przyczynia się do wzrostu wiedzy i zwiększenia świadomości lokalnych pracowników instytucji, jak i 
uczniów nt. możliwości i wspierania przez środowisko lokalne dzieci i ich opiekunów w trakcie 
leczenia lub po przebytej chorobie.  

3.  Innowacja pn. „Klub świadomego opiekuna” 

Istotą innowacji jest odciążenie opiekunów osób starszych wymagających wsparcia poprzez 
zapewnienie opieki nad seniorami w formie grupowych czterogodzinnych zajęć 
terapeutycznych. W tym czasie ich opiekunowie faktyczni uczestniczą w  warsztatach edukacyjno-
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integracyjnych i tworzą własne sieci wsparcia. Dzięki Klubowi Świadomego Opiekuna – systemowi 
zapewniającemu wsparcie i opiekę wytchnieniową zmniejszy się obciążenie psychiczne, fizyczne 
i organizacyjne opiekunek i opiekunów osób starszych. Rozwiązanie umożliwia uzyskanie czasu na 
wytchnienie od całodobowej opieki, uzyskanie oparcia społecznej sieci wsparcia, a w rezultacie daje 
szansę na integrację z rodziną lub członkami społeczności  w miejscu zamieszkania. 

4. Innowacje pn. „Wiejskie hospicja” 

Celem innowacji jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych na obszarach 
wiejskich poprzez model domowej opieki hospicyjnej. Model opiera się na dwóch filarach: 

dostosowaniu usług hospicyjnych do realnych potrzeb osób chorych na obszarach wiejskich oraz na 
włączeniu do zespołu hospicyjnego opiekunów, którzy mogą wyręczać specjalistów w opiece nad 
chorymi oraz zapewniać pomoc wytchnieniową dla opiekunów faktycznych. 

Założeniem konkursów na skalowanie innowacji jest wyłonienie beneficjentów, których zadaniem 
będzie realizacja działań mających na celu włączenie do praktyki wybranej innowacji. Beneficjenci 
będą zobowiązani do przedstawienia strategii skalowania, która m.in. wskaże interesariuszy 
niezbędnych do realizacji celu projektu oraz sposób dotarcia z informacją do przedstawicieli 
instytucji decydujących o wykorzystaniu nowych rozwiązań na szerszą skalę. Użytkownicy innowacji 
otrzymają wsparcie finansowe w postaci grantu na sfinansowanie wdrożenia innowacji oraz wsparcie 
eksperckie związane przede wszystkim z procesem zarządzania zmianą w organizacji. Kluczową 
kwestią będzie dotarcie do podmiotów odpowiedzialnych za dany obszar na terenie gminy/powiatu 
oraz do instytucji, które będą zainteresowane wdrożeniem nowego rozwiązania. W ramach grantów 
na wdrożenie innowacji „Obiady terapeutyczne” możliwe jest sfinansowanie wydatków związanych z 
dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń oraz zakupem niezbędnego wyposażenia. 

W przypadku modelu DOM – będą to szpitale i szkoły, w przypadku obiadów terapeutycznych – 
warsztaty terapii zajęciowej, a w przypadku klubów świadomego opiekuna – ośrodki pomocy 
społecznej.. Grant będzie mógł otrzymać podmiot, który będzie bezpośrednio wdrażał dane 
rozwiązanie (np. WTZ, OPS, szpital).  

Szersze opisy skalowanych mikro-innowacji zostaną przedstawione w regulaminach konkursów.  

Innowacje będą przedmiotem skalowania w odrębnych konkursach (każda innowacja wymaga 
odrębnej strategii skalowania). Planuje się ogłoszenie odrębnych konkursów dla każdej innowacji. W 
ramach konkursu wnioskodawcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie projektu 
obejmującego jedną innowację.  

IZ PO WER planuje ogłoszenie odrębnych konkursów, przy wykorzystaniu tych samych kryteriów 
dostępu. Pierwszym etapem skalowania może być  (o ile to konieczne) dopracowanie wybranych 
innowacji w celu ich dostosowania do specyfiki funkcjonowania w danym 
środowisku/obszarze/określonej grupy docelowe i, np. rozszerzenie kręgu podmiotów, które mogą 
być użytkownikami danego rozwiązania.  

Priorytet inwestycyjny 9  

 
Lp. konkursu 

1 

Planowany  
kwartał 

ogłoszenia 
konkursu 

I X II  III  IV  

Planowany miesiąc  
rozpoczęcia naboru 

wniosków o 
dofinansowanie

5
 

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

 x  x x        

Tryb realizacji konkursu 

otwarty 
(podzielony na 

rundy) 
 zamknięty X 

                                                           
5
 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.  
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Czy w ramach konkursu 
będą wybierane projekty 

grantowe? 
TAK X NIE  

Rodzaj sposobu 

rozliczenia projektu/ów 

Kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi określanymi przez IP/IZ  

Kwotami ryczałtowymi określanymi przez beneficjenta (projekty do 100 tys. euro)  

Inne (projekty powyżej 100 tys. euro) x 

Planowana alokacja 

(PLN) 
Łączna alokacja na skalowanie innowacji w 4 konkursach wynosi 8 000 000 PLN 

TAK  NIE x 

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych 

projektu 

 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

 

1. Skalowanie innowacji - dopracowanie (o ile będzie to konieczne) i zwiększenie wykorzystania 

nowych rozwiązań, stosowanych dotąd w ograniczonym zakresie lub o ograniczonym 

zasięgu. 

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

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
6
: 

Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba przeskalowanych  innowacji społecznych  Nd. Nd. 4 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
7
: 

Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba innowacji społecznych podlegających skalowaniu Nd. Nd. 4 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA DOSTĘPU 

                                                           
6
 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. 
7
 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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1. Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest podmiot mający co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z 

użytkownikami wskazanych innowacji, w tym w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania 

organizacji. Do wniosku o dofinansowanie zostaną załączone referencje od min. 2 organizacji. 

Uzasadnienie: 

Doświadczenie we współpracy z 

użytkownikami innowacji jest 

niezbędne do efektywnego wdrożenia 

innowacji z uwzględnieniem  kultury 

organizacyjnej danego typu 

podmiotów.  Doświadczenie 

wnioskodawcy w formułowaniu 

rekomendacji dotyczących zmiany 

funkcjonowania organizacji daje 

większe szanse na skuteczne  

skalowanie wybranych innowacji.  

Wykazanie doświadczenia w 

badaniach ewaluacyjnych nie będzie 

uznane za spełnienie kryterium. 

Definicja użytkownika wybranej 

innowacji zostanie doprecyzowana w 

regulaminie konkursu na skalowanie 

tej innowacji.  

(spełnienie kryterium weryfikowane 

jest na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie oraz załączników – 

referencji ) 

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  

2. Grant może otrzymać podmiot publiczny lub prywatny, będący użytkownikiem skalowanego rozwiązania.  

Uzasadnienie: 

Grantobiorcami są typy instytucji 

będące użytkownikami rozwiązania 

skalowanego w konkursie.  

Użytkownikami są podmioty, które 

wykorzystują innowację w swojej 

działalności na rzecz osób (odbiorców 

wsparcia), których problemy dzięki 

temu są rozwiązywane w sposób 

bardziej efektywny. 

Grantobiorcą musi być podmiot, który 

będzie wdrażał nowe rozwiązanie. W 

uzasadnionych przypadkach IOK 

może na etapie wyboru projektu do 

dofinansowania lub na etapie jego 

realizacji wyrazić zgodę na 

rozszerzenie kręgu użytkowników 

innowacji, jeżeli pozwoli to na bardziej 

efektywne skalowanie. 

(spełnienie  kryterium weryfikowane 

jest na podstawie zapisów we 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 
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wniosku o dofinansowanie lub 

strategii skalowania innowacji) 

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. Wnioskodawca przedstawił strategię skalowania  wskazanej innowacji (w formie załącznika do wniosku o dofinansowanie), 

zawierającą w szczególności:  

 mapę interesariuszy projektu wraz z opisem ich specyfiki oraz uzasadnieniem konieczności uwzględnienia ich w 

projekcie, w tym analizy potencjalnych barier oraz korzyści postrzeganych przez interesariuszy  

 opis sposobu dotarcia z informacją do przedstawicieli instytucji decydujących o wykorzystaniu nowych rozwiązań na 

szerszą skalę oraz sposobów przekonania ich do wprowadzenia innowacji  

 założenia wyboru grantobiorców 

 metodykę pracy z interesariuszami na poszczególnych etapach realizacji projektu,  

 analizę ryzyk wdrażania innowacji i sposobów ich mitygacji 

 opis działań podejmowanych w ramach projektu w kontekście długofalowego wpływu oraz sposobów monitorowania 

tego wpływu 

 metod dalszego wykorzystywania innowacji po ustaniu finansowania z projektu, , 

 opis sposobu oceny efektywności wdrożenia oraz sposobu monitoringu skuteczności działań w trakcie projektu 

 opis sposobu wspierania zarządzania zmianą w podmiotach wdrażających innowacje. 

Uzasadnienie: 

Strategia skalowania innowacji 

zawiera informacje, na podstawie 

których można ocenić jakość projektu 

i potencjał Wnioskodawcy do  

skutecznego włączenia danego 

rozwiązania do praktyki określonej 

grupy użytkowników. Zapisy Strategii 

mają pozwolić ocenić, czy 

wnioskodawca posiada koncepcję 

włączenia innowacji do praktyki 

również w innych 

regionach/instytucjach/organizacjach, 

które dotychczas z danego 

rozwiązania nie korzystały. 

Beneficjent będzie zobowiązany do 

realizacji projektu zgodnie ze 

Strategią. Na etapie realizacji 

projektu, możliwe są odstępstwa od 

jej zapisów, w związku z pojawieniem 

się nowych okoliczności, nieznanych 

na etapie tworzenia wniosku.  

Zapisy strategii będą oceniane 

podczas oceny merytorycznej 

wniosku o dofinansowanie w 

szczególności w kryteriach 

dotyczących grupy docelowej i zadań 

w projekcie. 

 (kryterium weryfikowane na 

Stosuje się 

do 

typu/typów 

(nr) 

1 
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podstawie wniosku o dofinansowanie 

– obowiązkowo załącznikiem do 

wniosku jest strategia skalowania 

innowacji) 

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. Podmiot będący Wnioskodawcą lub Partnerem w projekcie jest wnioskodawcą lub partnerem tylko w jednym wniosku 

składanym w odpowiedzi na konkurs. 

Uzasadnienie: 

Skoncentrowanie się Wnioskodawcy / 

Partnera na przygotowaniu, 

a następnie wdrożeniu jednego 

projektu, przyczyni się do 

zapewnienia skutecznej i efektywnej 

działalności, w tym tego, że 

oferowane wsparcie będzie 

najwyższej jakości. 

W przypadku gdy jeden podmiot 

wystąpi jako wnioskodawca lub 

partner w więcej niż jednym wniosku 

o dofinansowanie, wszystkie wnioski, 

których ta sytuacja dotyczy, zostaną 

odrzucone z udziału w konkursie, 

w związku z niespełnieniem kryterium 

dostępu. 

(spełnienie kryterium weryfikowane 

jest przez IOK na podstawie 

posiadanych danych) 

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 

5. Projekt ma charakter ogólnopolski. 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu należy 

zapewnić możliwość skalowania 

innowacji w instytucjach z całego 

kraju. Ogólnopolski charakter 

projektu oznacza, że rekrutacja 

będzie prowadzona na terenie 

całego kraju, podmioty z całej 

Polski będą mogły zgłaszać chęć 

skalowania innowacji i jeśli 

zostaną zrekrutowane do projektu 

będą miały zapewnione 

kompleksowe wsparcie ze strony 

beneficjenta.  

(spełnienie kryterium 

weryfikowane jest na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie)  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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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, zm.) 

TAK x NIE  

6. Termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż 30.06.2023 r. 

Uzasadnienie: 

Termin realizacji projektu musi być 

dobrany adekwatnie do specyfiki 

skalowania poszczególnych 

innowacji, jednak nie może trwać 

dłużej niż do 30.06.2023 r. 

Wskazany termin umożliwi IOK 

efektywne zamknięcie projektu 

przed zakończeniem w ramach 

perspektywy finansowej 2014-

2020.  W uzasadnionych 

przypadkach IOK może wydać 

zgodę na wydłużenie projektu.  

(spełnienie kryterium 

weryfikowane jest na podstawie 

zapisów we wniosku o 

dofinansowanie)  

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, zm.) 

TAK 
x NIE  

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Wnioskodawca zatrudni w ramach projektu na 

umowę o pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu 

osobę z niepełnosprawnością w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma zapewnić 

udział osób z 

niepełnosprawnościami 

w realizacji projektu.  

(spełnienie kryterium 

weryfikowane jest przez 

IOK na podstawie 

posiadanych danych) 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty
8
 

Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem 

programów mobilności ponadnarodowej. 

Priorytet 

inwestycyjny 

10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze 

formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie 

wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie 

elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i 

potwierdzanie nabytych kompetencji 

Lp. konkursu  

Planowany  
kwartał 

ogłoszenia 
konkursu  

I  II x III  IV  

Planowany miesiąc  
rozpoczęcia 

naboru wniosków o 
dofinansowanie

9
 

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 

Rodzaj sposobu 
rozliczenia 
projektu/ów 

Kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi określanymi przez IP/IZ  

Kwotami ryczałtowymi określanymi przez beneficjenta (projekty do 100 tys. euro)  

Inne (projekty powyżej 100 tys. euro) x 

Planowana 

alokacja (PLN) 

700 000 zł 

Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

                                                           
8
 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. 
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 2018 r. poz. 1431, 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.  
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TAK  x NIE  

Minimalny udział wkładu 

własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

3 % 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

1. Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje 

lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia 

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

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
10

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób, które nabyły kompetencje 

zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu. 
  90 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
11

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób objętych wsparciem w ramach 

programów mobilności ponadnarodowej.  
  100 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

1. 

Uzasadnienie:  

… 

Uzasadnienie:  

                                                           
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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KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Grupę docelową stanowi kadra zarządzająca szkołami branżowymi, doradcy zawodowi współpracujący ze 

szkołami branżowymi oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły branżowe. 

Uzasadnienie: 

W projekcie wezmą 

udział dyrektorzy, 

wicedyrektorzy szkół 

branżowych zgodnie z 

art. 63 oraz art. 65 

ustawy prawo 

oświatowe (Dz.U. 2017 

poz. 59), doradcy 

zawodowi 

współpracujący ze 

szkołami branżowymi 

oraz przedstawiciele 

organu prowadzącego 

ww. szkołę zgodnie z 

art. 8 ust. 2 ww. ustawy. 

Doradcy zawodowi 

współpracujący ze 

szkołami branżowymi to 

zarówno osoby 

zatrudnione w ww. 

szkołach, jak i osoby 

prowadzące zajęcia ww. 

szkołach na zasadzie 

współpracy. 

Kryterium ma na celu 

umożliwienie poznania i 

wdrożenia przez kadrę 

zarządzającą, doradców 

zawodowych i organy 

prowadzące szkoły 

branżowe dobrych 

praktyk w zakresie 

organizacji i promocji 

szkolnictwa 

zawodowego.  

Obligatoryjnie minimum 

50% uczestników 

stanowią 

dyrektorzy/wicedyrektor

zy szkół branżowych. W 

każdym wyjeździe 

muszą również 

uczestniczyć 

przedstawiciele organu 

prowadzącego.  

Kryterium weryfikowane 

na podstawie zapisów 

wniosku. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

2. Pobyt uczestników za granicą przyjmie formę wizyty studyjnej, obserwacji lub warsztatów w instytucjach 

działających w sektorze kształcenia zawodowego.  

Celem mobilności jest poznanie dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia zawodowego oraz 

promowania oferty edukacyjnej placówek kształcenia zawodowego wśród młodzieży lub rodziców. 

Uzasadnienie: 

Formą wsparcia 

realizowaną w projekcie 

są programy mobilności 

ponadnarodowej, które 

podczas pobytu za 

granicą będą miały 

formę 

obserwacji/warsztatów.  

Celem wyjazdu jest 

poznanie praktycznych 

rozwiązań stosowanych 

w placówkach 

kształcenia 

zawodowego. W efekcie 

wyjazdu 

dyrektorzy/zastępcy 

dyrektorów szkół 

branżowych, doradcy 

zawodowi 

współpracujący ze 

szkołami oraz 

przedstawiciele organów 

prowadzących szkoły 

branżowe poznają dobre 

praktyki dotyczące 

organizacji i promocji 

kształcenia 

zawodowego, w 

szczególności w 

zakresie współpracy z 

pracodawcami, jakości 

kształcenia oraz 

promocji oferty 

edukacyjnej wśród 

uczniów i rodziców. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie zapisów 

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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  
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3. Pobyt uczestników za granicą trwa od 2 do 5 dni roboczych. 

Uzasadnienie: 

Biorąc pod uwagę fakt, 

że uczestnicy projektu to 

dyrektorzy/ zastępcy 

dyrektorów szkół, 

doradcy zawodowi 

współpracujący ze 

szkołami branżowymi 

oraz przedstawiciele 

organów prowadzących 

szkoły branżowe,  

kryterium ma na celu 

wskazać taką długość 

trwania mobilności, aby 

była ona efektywna i 

korzystna dla 

uczestnika, ale z drugiej 

strony nie kolidowała z 

obowiązkami 

służbowymi i nie była 

uciążliwa dla 

pracodawcy. Podczas 

definiowania długości 

pobytu za granicą 

należy każdorazowo 

uwzględniać specyfikę 

wyjazdu i stosować 

zróżnicowane podejście 

w zależności od 

zdiagnozowanych 

potrzeb.  

Na etapie realizacji 

projektu IOK może w 

uzasadnionych 

przypadkach wydać 

zgodę na dłuższą 

mobilność niż określona 

we wniosku o 

dofinansowanie. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie zapisów 

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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

4. Skutkiem realizacji programu mobilności ponadnarodowej jest opracowanie przez uczestników planu 

działania dla szkoły uwzględniającego rozwiązania stosowane za granicą. 

Uzasadnienie: 
W trakcie mobilności 

uczestnicy mobilności 

zobowiązani są do 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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utworzenia strategii 

działania dla wybranej 

szkoły.  

Program ma na celu 

wykorzystanie 

zaobserwowanych 

nowych rozwiązań, 

procesów oraz dobrych 

praktyk w wybranym 

kraju europejskim, które 

mogą zostać 

wykorzystane w 

organizacji kształcenia 

zawodowego i promocji 

szkół branżowych wśród 

uczniów i rodziców, a w 

szczególności w 

działaniach mających na 

celu poprawę jakości 

nauczania i zachęcenie 

do podejmowania nauki 

w takich placówkach.  

Kryterium weryfikowane 

na podstawie zapisów 

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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

5. Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym – obowiązkowo załącznikiem do wniosku o 

dofinansowanie jest  list intencyjny, a po wybraniu projektu do dofinansowania – poza zawarciem umowy o 

dofinansowanie – podpisana jest umowa o współpracy ponadnarodowej. 

Partnerem ponadnarodowym jest podmiot z innego państwa członkowskiego UE. 

Uzasadnienie: 

Współpraca z partnerem 

ponadnarodowym jest 

konieczna do 

zrealizowania działań 

przewidzianych w 

projekcie.  

Zgodnie z 

rozporządzeniem 

unijnym 1304/2013 w 

projektach współpracy 

ponadnarodowej 

finansowanych z EFS 

wymagany jest udział 

partnerów z co najmniej 

dwóch państw 

członkowskich UE.  

W związku z tym, 

partnerem 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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ponadnarodowym w 

projekcie może być 

wyłącznie podmiot 

pochodzący z innego niż 

Polska kraju 

członkowskiego UE, tj. 

mający siedzibę lub 

posiadający filię 

zarejestrowaną w innym 

niż Polska kraju UE.    

Umowa o współpracy 

ponadnarodowej musi 

zostać zawarta i 

dostarczona do IOK 

przed podpisaniem 

umowy o 

dofinansowanie 

projektu. Dopuszcza się 

rozszerzenie liczby 

partnerów na etapie 

realizacji projektu. W 

przypadku zmiany 

partnera 

ponadnarodowego z 

przyczyn 

niezawinionych przez 

wnioskodawcę, 

dopuszcza się zawarcie 

umowy o współpracy 

ponadnarodowej z 

innym partnerem o 

analogicznych lub 

wyższych 

kompetencjach, 

wymaga to jednak 

zgody IZ.  

List intencyjny oraz 

umowa o współpracy 

ponadnarodowej muszą 

zawierać minimalny 

zakres informacji 

wskazany we wzorach 

tych dokumentów 

określonych w 

regulaminie konkursu. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie wniosku – 

obowiązkowo 

załącznikiem do 

wniosku jest list 

intencyjny partnera/ów 

ponadnarodowego/ych. 

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 

TAK x NIE  
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polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

6. Mobilności realizowane są w następujących państwach członkowskich UE: Austria, Chorwacja, Czechy, 

Dania, Finlandia, Francja, Luksemburg, Holandia, Niemcy, Słowacja lub Słowenia.   

Uzasadnienie: 

Głównym celem projektu 

jest zapoznanie 

uczestników z 

metodami, 

rozwiązaniami 

stosowanymi w 

państwach, w których 

szkoły branżowe są 

popularną alternatywą 

dla szkół 

ogólnokształcących. 

Wybór miejsca, w 

którym zrealizowane 

zostaną mobilności 

ponadnarodowe,  

ograniczony jest do 

krajów, w których 

najwyższy jest odsetek 

przedsiębiorstw 

zatrudniających 

absolwentów szkół 

zawodowych (Niemcy, 

Holandia, Austria, 

Dania, Francja, 

Słowacja i Słowenia) 

oraz krajów o 

najwyższych 

statystykach  

dotyczących uczniów 

szkół 

ponadgimnazjalnych, 

objętych programami 

kształcenia 

zawodowego (Czechy, 

Finlandia, Słowenia, 

Chorwacja, Słowacja, 

Austria, Holandia i 

Luksemburg). Dane:  

https://ec.europa.eu/eur

ostat oraz   

https://www.cedefop.eur

opa.eu. Zastosowanie 

mobilności 

ponadnarodowej 

pozwoli wykorzystać 

istniejące w Europie i 

sprawdzone rozwiązania 

w obszarze organizacji i 

promocji szkół 

branżowych.   

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 

https://ec.europa.eu/eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat
https://www.cedefop.europa.eu/
https://www.cedefop.europa.eu/
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Kryterium weryfikowane 

na podstawie zapisów 

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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

7. Wnioskodawca przedstawia we wniosku opis:  

 adekwatności rozwiązań stosowanych za granicą do potrzeb uczestników projektu  

 przebiegu pobytu uczestników za granicą,  

 wartości dodanej partnerstwa ponadnarodowego, przebiegu procesu wzajemnego uczenia się i 

wymiany doświadczeń w partnerstwie ponadnarodowym. 

Uzasadnienie: 

Kryterium będzie 

oceniane pod kątem 

adekwatności wyboru 

instytucji przyjmujących 

do zaplanowanego 

wsparcia dla 

uczestników projektu i  

wartości płynącej z 

realizacji programu 

mobilności 

ponadnarodowej. 

Ponadto każdorazowo 

instytucja przyjmująca 

powinna realizować 

działania zgodne z 

branżą szkoły 

wysyłającej. 

Kryterium ma umożliwić 

IOK ocenę autorskiej 

propozycji 

wnioskodawcy na 

przeprowadzenie 

programu mobilności 

ponadnarodowej w 

możliwie najbardziej 

efektywny sposób. 

Treści opisane we 

wniosku będą także 

podlegały ocenie w 

ramach oceny kryterium 

4.1 „Spójność zadań…” 

podczas procesu oceny 

merytorycznej.   

Kryterium weryfikowane 

na podstawie zapisów 

wniosku. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

8. Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 100 osób. 

Uzasadnienie: 

Kryterium pozwoli 

uniknąć rozdrobnienia 

środków 

przeznaczonych na 

wsparcie niewielkiej 

liczby osób.  

Na etapie realizacji 

projektu IOK może w 

uzasadnionych 

przypadkach wydać 

zgodę na zmniejszenie 

liczby uczestników 

projektu określonej w 

kryterium. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie zapisów 

we 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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

9. W ramach konkursu dany podmiot może wystąpić w złożonych wnioskach o dofinansowanie wyłącznie jeden 

raz: jako wnioskodawca albo partner krajowy. 

Uzasadnienie: 

Określenie ww. 

kryterium ma na celu 

tworzenie warunków 

umożliwiających 

większej liczbie różnych 

beneficjentów 

skorzystanie z 

dofinansowania 

projektu.  

Kryterium odnosi się 

zarówno do 

występowania danego 

podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, jak i 

partnera krajowego. 

Oznacza to, że 

wnioskodawca nie może 

występować  w innych 

wnioskach złożonych w 

przedmiotowym 

konkursie zarówno w 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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charakterze 

wnioskodawcy, jak i 

partnera.  

W przypadku 

niespełnienia 

powyższego kryterium, 

tj. występowania przez 

podmiot w więcej niż 

jednym wniosku o 

dofinansowanie w 

ramach konkursu, 

Instytucja Organizująca 

Konkurs odrzuca 

wszystkie przedmiotowe 

wnioski.  

W przypadku wycofania 

przed terminem 

zamknięcia konkursu 

jednego wniosku o 

dofinansowanie 

wnioskodawca ma 

prawo złożyć kolejny 

wniosek.  

Kryterium weryfikowane 

na podstawie danych w 

dyspozycji IOK. 

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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

10. W przypadku zidentyfikowania wniosków o dofinansowanie o tożsamej treści lub istotnych części wniosków 

o tożsamej treści w trakcie oceny merytorycznej, Instytucja Organizująca Konkurs:  

a) przeprowadzi losowanie wniosków do oceny w sposób umożliwiający ocenę tożsamych wniosków 

lub tożsamych części wniosków przez tych samych oceniających członków Komisji Oceny 

Projektów;  

b) ustali sposób oceny tożsamych wniosków lub tożsamych części wniosków polegający na 

nieprzyznaniu żadnemu z wniosków w trakcie oceny merytorycznej punktów (tj. ocenie „0”) za 

każdą z tożsamych części wniosków. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie 

oryginalności koncepcji 

projektu, jej 

dopasowania do potrzeb 

i oczekiwań grupy 

docelowej. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie zapisów 

we 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 
TAK  NIE x 
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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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

11. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.   

Uzasadnienie: 

Ograniczony czas 

realizacji projektu 

pozwoli wnioskodawcom 

precyzyjnie zaplanować 

przedsięwzięcia, co 

wpłynie na zwiększenie 

efektywności oraz 

sprawne rozliczanie 

finansowe wdrażanych 

projektów. Jednocześnie 

proponowany okres 

realizacji projektu jest 

wystarczający, aby 

zrealizować zakładane 

formy wsparcia, a także 

podjąć odpowiednie 

działania zaradcze w 

przypadku trudności w 

realizacji projektu. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie zapisów 

wniosku. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie danych w 

dyspozycji IOK. 

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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Co najmniej 15 % uczestników projektu stanowią 

dyrektorzy/wicedyrektorzy szkół branżowych oraz 

przedstawiciele organu prowadzącego szkołę z 

miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze. 

WAGA 10 pkt 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

umożliwienie 

rozpropagowania szkół 

zawodowych w średnich 

miastach tracących 

funkcje społeczno-

gospodarcze, zgodnie z 

listą dostępną na stronie 

https://www.gov.pl/web/i

nwestycje-rozwoj/pakiet-

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/pakiet-dla-srednich-miast
https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/pakiet-dla-srednich-miast
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dla-srednich-miast. 

Może się to przyczynić 

do ożywienia sytuacji na 

rynku edukacyjnym i 

gospodarczym w ww. 

miejscowościach. 

Ponadto skłoni 

wnioskodawców do 

ponadlokalnego 

podejścia do wyboru 

szkół uczestniczących w 

projekcie.  

Kryterium weryfikowane 

na podstawie zapisów 

we wniosku. 

2. Program mobilności zakłada prezentację 

najlepszych rozwiązań w zakresie przystosowania 

placówek kształcenia zawodowego dla uczniów z 

niepełnosprawnościami.  

Celem mobilności jest poznanie dobrych praktyk 

promujących ofertę edukacyjną placówek 

kształcenia zawodowego  również wśród 

młodzieży z niepełnosprawnościami lub rodziców. 

WAGA 10 pkt 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

pokazanie możliwości 

zwiększenia 

atrakcyjności szkół 

branżowych również 

poprzez  uczynienie ich 

dostępnymi dla osób z 

niepełnosprawnościami . 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie zapisów 

we wniosku. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 

… WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

1.  

Uzasadnienie:  

… 

Uzasadnienie:  

 

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/pakiet-dla-srednich-miast
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty
12

 

Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem 

programów mobilności ponadnarodowej. 

Priorytet 

inwestycyjny 

10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze 

formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie 

wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie 

elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i 

potwierdzanie nabytych kompetencji 

Lp. konkursu  

Planowany  
kwartał 

ogłoszenia 
konkursu  

I x II  III  IV  

Planowany miesiąc  
rozpoczęcia 

naboru wniosków o 
dofinansowanie

13
 

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 

Rodzaj sposobu 
rozliczenia 
projektu/ów 

Kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi określanymi przez IP/IZ  

Kwotami ryczałtowymi określanymi przez beneficjenta (projekty do 100 tys. euro) x 

Inne (projekty powyżej 100 tys. euro)  

Planowana 

alokacja (PLN) 

10 000 000 PLN 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  Minimalny udział wkładu 

własnego  
3 % 

                                                           
12

 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. 
13

 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 2018 r. poz. 1431, 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.  
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w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

1. Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje 

lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia 

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

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
14

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób, które nabyły kompetencje 

zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu. 
  675 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
15

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób objętych wsparciem w ramach 

programów mobilności ponadnarodowej.  
  750 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

1. 

Uzasadnienie:  

… 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

                                                           
14

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
15

 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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1. Grupę docelową projektu stanowią osoby: 

 wykonujące pracę o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym lub 

rehabilitacyjnym z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub   

 realizujące zadania w obszarze wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. 

Uczestnicy projektu to osoby, które: 

 bezpośrednio pracują z osobami, o których mowa w kryterium; 

 są zatrudnione w instytucjach publicznych lub organizacjach pozarządowych; 

 zajmują się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym, 

rehabilitacyjnym lub wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111); 

 posiadają zgodę oraz rekomendację pracodawcy do udziału w programie mobilności 

ponadnarodowej; 

 przekażą współpracownikom swojej instytucji / organizacji wiedzę zdobytą podczas pobytu za 

granicą w celu jej szerszego zastosowania w pracy z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi 

wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem 

standardów określonych w regulaminie konkursu.   

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

umożliwienie 

podniesienia/nabycia 

kompetencji przez 

osoby na co dzień 

pracujące z dziećmi i 

młodzieżą 

wykluczoną/zagrożoną 

wykluczeniem 

społecznym, 

prowadzące zajęcia z 

tymi osobami, jak 

również przez osoby 

pracujące z rodzinami 

przeżywającymi 

trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-

wychowawczych oraz 

realizujące wsparcie w 

ramach systemu pieczy 

zastępczej, a tym 

samym mające realny 

wpływ na zmianę 

postaw dzieci i 

młodzieży.   

Jako osoby wykluczone 

społecznie/zagrożone 

wykluczeniem 

społecznym rozumie się 

przede wszystkim 

osoby: o szczególnych 

potrzebach 

rozwojowych; z 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 



32 

 

niepełnosprawnościami; 

pochodzące z rodzin 

dysfunkcyjnych; 

sprawiające problemy 

wychowawcze; 

wykazujące przejawy 

niedostosowania 

społecznego; 

posiadające 

zaburzenia/odchylenia w 

rozwoju (np. 

psychicznym); 

cechujące się 

zachowaniami 

niezgodnymi z normami 

prawnymi i społecznymi; 

z uzależnieniami itd.  

Osoby te wymagają 

stosowania 

szczególnych metod 

pracy, specjalnego 

kształcenia, wychowania 

lub resocjalizacji.   

Podmiot zajmujący się 

pracą o charakterze 

wychowawczym, 

terapeutycznym lub 

socjalizacyjnym to 

przede wszystkim 

podmiot realizujący 

zadania związane z 

organizowaniem 

wsparcia 

terapeutycznego, 

socjoterapeutycznego, 

rehabilitacyjnego, zajęć 

resocjalizacyjnych, 

rewalidacyjnych, 

profilaktyczno-

wychowawczych, a 

także zadania związane 

z organizowaniem i 

udzielaniem pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej. 

Organizowanie wsparcia 

terapuetyczno/socjalizac

yjno/rehabilitacyjno/wyc

howawczego musi być 

głównym 

celem/przedmiotem 

działalności podmiotu. 

Zagadnienia dotyczące 

wspierania rodziny 

przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji 
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opiekuńczo-

wychowawczych oraz 

pieczy zastępczej 

reguluje ustawa z dnia 9 

czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1111). 

„Osoby zatrudnione” w 

podmiocie, o którym 

mowa w kryterium  to 

osoby zatrudnione w 

nim na podstawie 

umowy o pracę lub 

współpracujące na 

podstawie innego 

rodzaju umowy.   

Przez „osoby młode”, o 

których mowa w 

kryterium, rozumie się 

osoby do 25 roku życia.  

Kryterium  weryfikowane  

na  podstawie  zapisów 

we 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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

2. Formą wsparcia realizowaną w projekcie są programy mobilności ponadnarodowej, w których pobyt 

uczestników za granicą przyjmuje formę wizyty studyjnej lub praktyki/stażu lub job shadowing. 

Uzasadnienie: 

Możliwe jest 

zrealizowanie kilku form 

wsparcia w ramach 

jednego programu 

mobilności. 

Wnioskodawca 

zobowiązany jest do 

zapewnienia programu 

mobilności 

ponadnarodowej 

zgodnie z potrzebami 

zgłaszanymi przez 

uczestników projektu. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie zapisów 

we 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 

TAK x NIE  
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polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

3. Pobyt uczestników za granicą trwa maksymalnie 30 dni kalendarzowych. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

wskazać taką długość 

trwania mobilności, aby 

była ona efektywna i 

korzystna dla 

uczestnika, ale z drugiej 

strony nie kolidowała z 

obowiązkami 

służbowymi i nie była 

uciążliwa dla 

pracodawcy. Podczas 

definiowania długości 

pobytu za granicą 

należy każdorazowo 

uwzględniać specyfikę 

wyjazdu i stosować 

zróżnicowane podejście 

w zależności od 

diagnozowanych 

potrzeb. 

Na etapie realizacji 

projektu w 

uzasadnionych 

przypadkach IOK może 

wyrazić zgodę na 

wydłużenie pobytu 

uczestnika. 

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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

4. Wnioskodawca przedstawia we wniosku opis: 

 miejsc, w których będzie realizowany program mobilności ponadnarodowej oraz uzasadnienie ich 

adekwatności w kontekście potrzeb uczestników projektu, 

 przebiegu pobytu uczestników za granicą, 

 wartości dodanej partnerstwa ponadnarodowego, przebieg procesu wzajemnego uczenia się i 

wymiany doświadczeń w partnerstwie ponadnarodowym. 

Uzasadnienie: 

Kryterium będzie 

oceniane pod kątem 

adekwatności wyboru 

instytucji przyjmujących 

do zaplanowanego 

wsparcia dla 

uczestników projektu i 

korzyści płynących z 

realizacji programu 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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mobilności 

ponadnarodowej.  

Programy mobilności 

ponadnarodowej muszą 

być merytorycznie 

dopasowane do zakresu 

zadań realizowanych na 

co dzień przez 

uczestników projektu, a 

partner ponadnarodowy 

nie musi pełnić funkcji 

instytucji przyjmującej. 

Kryterium ma umożliwić 

IOK ocenę autorskiej 

propozycji 

wnioskodawcy na 

przeprowadzenie 

programu mobilności 

ponadnarodowej w 

możliwie najbardziej 

efektywny sposób. 

Treści odnoszące się do 

przedmiotowego 

kryterium, opisane we 

wniosku o 

dofinansowanie 

projektu, będą także 

podlegały ocenie 

podczas procesu oceny 

merytorycznej w ramach 

weryfikacji kryterium 4.1 

„Spójność zadań...” 

Kryterium weryfikowane 

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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

5. Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym – obowiązkowo załącznikiem do wniosku o 

dofinansowanie jest list intencyjny, a po  wybraniu  projektu  do  dofinansowania – przed  zawarciem  umowy  

o dofinansowanie – podpisana jest umowa o współpracy ponadnarodowej.  

Partnerem ponadnarodowym jest podmiot z innego państwa członkowskiego UE. 

Uzasadnienie: 

Współpraca z partnerem 

ponadnarodowym jest 

konieczna do 

zrealizowania działań 

przewidzianych w 

projekcie. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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Zgodnie z 

rozporządzeniem 

unijnym 1304/2013 w 

projektach współpracy 

ponadnarodowej 

finansowanych z EFS 

wymagany jest udział 

partnerów z co najmniej 

dwóch państw 

członkowskich UE. W 

związku z tym, 

partnerem 

ponadnarodowym w 

projekcie może być 

wyłącznie podmiot 

pochodzący z innego 

kraju członkowskiego 

UE, tj. mający siedzibę 

lub posiadający filię 

zarejestrowaną w innym 

niż Polska kraju UE.    

Umowa o współpracy 

ponadnarodowej między 

partnerami musi zostać 

zawarta i dostarczona 

do IOK przed 

podpisaniem umowy o 

dofinansowanie 

projektu. Dopuszcza się 

rozszerzenie liczby 

partnerów na etapie 

realizacji projektu. W 

przypadku zmiany 

partnera 

ponadnarodowego z 

przyczyn 

niezawinionych przez 

wnioskodawcę, 

dopuszcza się zawarcie 

umowy partnerstwa z 

innym partnerem o 

analogicznych lub 

wyższych 

kompetencjach, 

wymaga to jednak 

zgody IZ.  

List intencyjny oraz 

umowa o współpracy 

ponadnarodowej muszą 

zawierać minimalny 

zakres informacji 

wskazany we wzorach 

tych dokumentów 

określonych w 

regulaminie konkursu. 
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Kryterium weryfikowane 

na podstawie wniosku – 

obowiązkowo 

załącznikiem do 

wniosku jest list 

intencyjny partnera 

ponadnarodowego. 

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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

6. Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 30 osób. 

Uzasadnienie: 

Kryterium pozwoli 

uniknąć rozdrobnienia 

środków 

przeznaczonych na 

realizację projektów i 

realizacji projektów 

ukierunkowanych na 

wsparcie niewielkiej 

liczby osób.  

Kryterium weryfikowane 

na podstawie zapisów 

we wniosku. 

Na etapie realizacji 

projektu w 

uzasadnionych 

przypadkach IOK może 

wyrazić zgodę na 

zmniejszenie liczby 

uczestników. 

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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

7. Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie nie przekracza 24 miesięcy. W 

uzasadnionych przypadkach IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie realizacji projektu. 

Uzasadnienie: 

Ograniczony czas 

realizacji projektu 

pozwoli wnioskodawcom 

precyzyjnie zaplanować 

przedsięwzięcia, co 

wpłynie na zwiększenie 

efektywności oraz 

sprawne rozliczanie 

finansowe wdrażanych 

projektów. Projekty 

wybrane do 

dofinansowania nie 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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będą dużymi projektami, 

proponowany okres 

realizacji jest 

wystarczający, aby 

zrealizować wszystkie 

zakładane elementy 

projektu, a także podjąć 

odpowiednie działania 

zaradcze w przypadku 

trudności w realizacji 

projektu. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie zapisów 

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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

8. Wartość projektu nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR. 

Uzasadnienie: 

Kwoty we wniosku o 

dofinansowanie 

wyrażone są w PLN. 

Przeliczenia dokonuje 

się z wykorzystaniem 

miesięcznego 

obrachunkowego kursu 

wymiany stosowanego 

przez Komisję 

Europejską aktualnego 

na dzień ogłoszenia 

konkursu.  

Projekt jest rozliczany w 

oparciu o kwoty 

ryczałtowe, o których 

mowa w Wytycznych w 

zakresie 

kwalifikowalności 

wydatków w ramach 

Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, 

Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie zapisów 

we 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 
TAK  NIE x 
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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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

9. W ramach konkursu dany podmiot może wystąpić w złożonych wnioskach o dofinansowanie wyłącznie jeden 

raz: jako wnioskodawca albo partner krajowy. 

Uzasadnienie: 

Określenie ww. 

kryterium ma na celu 

tworzenie warunków 

umożliwiających 

większej liczbie różnych 

beneficjentów 

skorzystanie z 

dofinansowania 

projektu.  

Kryterium odnosi się 

zarówno do 

występowania danego 

podmiotu w charakterze 

wnioskodawcy, jak i 

partnera krajowego. 

Oznacza to, że 

wnioskodawca nie może 

występować  w innych 

wnioskach złożonych w 

przedmiotowym 

konkursie zarówno w 

charakterze 

wnioskodawcy, jak i 

partnera .  

W przypadku 

niespełnienia 

powyższego kryterium, 

tj. występowania przez 

podmiot w więcej niż 

jednym wniosku o 

dofinansowanie w 

ramach konkursu, 

Instytucja Organizująca 

Konkurs odrzuca 

wszystkie przedmiotowe 

wnioski.  

W przypadku wycofania 

przed terminem 

zamknięcia konkursu 

jednego wniosku o 

dofinansowanie 

wnioskodawca ma 

prawo złożyć kolejny 

wniosek.  

Kryterium weryfikowane 

na podstawie danych w 

dyspozycji IOK. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

10. W przypadku zidentyfikowania wniosków o dofinansowanie o tożsamej treści lub istotnych części wniosków 

o tożsamej treści w trakcie oceny merytorycznej, Instytucja Organizująca Konkurs:  

c) przeprowadzi losowanie wniosków do oceny w sposób umożliwiający ocenę tożsamych wniosków 

lub tożsamych części wniosków przez tych samych oceniających członków Komisji Oceny 

Projektów;  

d) ustali sposób oceny tożsamych wniosków lub tożsamych części wniosków polegający na 

nieprzyznaniu żadnemu z wniosków w trakcie oceny merytorycznej punktów (tj. ocenie „0”) za 

każdą z tożsamych części wniosków. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie 

oryginalności koncepcji 

projektu, jej 

dopasowania do potrzeb 

i oczekiwań grupy 

docelowej. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie zapisów 

we 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 2018 r. poz. 

1431, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
 

2.  WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
 

… WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

1.  

Uzasadnienie:  
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… 

Uzasadnienie:  

 

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 11 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI 

SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (DZ.U. Z 2018 R. POZ. 1431, z późn. zm.)  

(wypełnia Instytucja Zarządzająca POWER, wprowadzając Roczny Plan Działania jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER)  

 

 


