
Załącznik do uchwały nr 202 KM PO WER z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie 

Działania na 2018 rok dla II Osi Priorytetowej PO WER opracowanym przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

L.p Roczny Plan Działania na 2018r. Było Jest 

1. Fiszka projektu pozakonkursowego 
„Kontynuacja działań mających na celu 
zapewnienie dostępności i jakości usług 
rozwojowych świadczonych na rzecz 
przedsiębiorstw i pracowników” 

Brak Fiszka stanowi załącznik 1.1 do 
niniejszej tabeli. 

2. Fiszka konkursu „Zwiększenie wiedzy o 

potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w 
poszczególnych sektorach gospodarki” 

Brak Fiszka stanowi załącznik 1.2 do 
niniejszej tabeli. 

 

Załącznik 1.1 –  fiszka nowego projektu pozakonkursowego  

 

DZIAŁANIE PO WER 
Działanie 2.3 Zapewnienie dostępności i jakości usług rozwojowych świadczonych 

na rzecz przedsiębiorstw i pracowników 

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 

projektu
1
 

Kontynuacja działań mających na celu zapewnienie dostępności i jakości usług 

rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników 

Cel szczegółowy PO 

WER, w ramach 

którego projekt 

będzie realizowany 

Zapewnienie dostępności i jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz 

przedsiębiorców i pracowników 

Priorytet inwestycyjny PI 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.  

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR), w tym:  

 rozwój systemu informatycznego BUR i jego funkcjonalności,  

 utrzymanie i administrowanie systemem, 

 przeprowadzenie weryfikacji zgodności danych podmiotów zarejestrowanych 
w BUR ze stanem faktycznym,  

 przeprowadzanie weryfikacji spełnienia kryteriów jakościowych przez podmioty 
zarejestrowane w BUR w ramach świadczonych usług rozwojowych, 

 upowszechnienie informacji nt. zasad funkcjonowania BUR wśród 
przedsiębiorców i pracowników oraz regionalnych i branżowych organizacji 
partnerów społecznych, 

 organizacja współpracy z interesariuszami,  

 cykliczna ewaluacja podmiotowych systemów finansowania i BUR oraz prace 
koncepcyjno-rozwojowe ukierunkowane na poprawę efektywności systemu,  

 pilotaż komercjalizacji BUR. 

Cel główny projektu 

Zapewnienie dostępności i jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz 

przedsiębiorstw i pracowników 

                                                           
1
 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
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Kamienie milowe 

projektu
2
 

1. Administrowanie BUR – regularne zarządzanie danymi użytkowników oraz 

prowadzenie cyklicznych modyfikacji funkcjonalności z uwzględnieniem 

zmieniających się w czasie potrzeb użytkowników (szacunkowy udział: 24% budżetu) 

2. Utrzymanie BUR – zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego w trybie 

ciągłym poprzez utrzymanie architektury sprzętowej i softwarowej (szacunkowy 

udział: 9% budżetu) 

3. Zapewnienie jakości usług rozwojowych - prowadzenie ustawicznych działań 

potwierdzających spełnianie przez podmioty świadczące usługi rozwojowe warunków 

jakościowych (ex ante/ex post) oraz cykliczny przegląd systemu zapewniania jakości 

usług w BUR (szacunkowy udział: 34% budżetu) 

4. Zapewnienie dostępności usług rozwojowych – stałe działania mające na celu 

umożliwienie aktualnym i potencjalnym użytkownikom BUR dostępu do pełnej oferty 

usług rozwojowych (szacunkowy udział: 19% budżetu) 

 

Podmiot zgłaszający 

projekt
3
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Uzasadnienie wyboru 

podmiotu, który 

będzie 

wnioskodawcą
4
 

Potencjał merytoryczny PARP do prowadzenia projektu wynika wprost z ustawowych 

zadań Agencji oraz jej unikalnego doświadczenia w tym obszarze. Od roku 2016 PARP 

odpowiedzialna jest za utrzymanie i rozwój Bazy Usług Rozwojowych (w ramach Bazy 

prowadzony jest rejestr podmiotów świadczących usługi rozwojowe, tj. usługi szkoleniowe 

i doradcze), stąd naturalną konsekwencją jest powierzenie PARP tego zadania w ramach 

kolejnego projektu mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie. 

W latach 2004-2015 Agencja dofinansowała tysiące projektów rozwojowych 

adresowanych do setek tysięcy przedsiębiorców i ich pracowników. Ponadto jako 

Beneficjent PARP zrealizowała wiele projektów o charakterze systemowym wspierając 

m.in. takie zagadnienia jak: telepraca, rozwój zawodowy pracowników po 50 roku życia 

oraz pracowników o niskich kwalifikacjach czy zarządzanie strategiczne w MMSP, w tym 

zarządzanie zasobami ludzkimi.  

PARP posiada odpowiedni potencjał do prowadzenia bazy również od strony technicznej 

– w ramach Agencji zbudowano systemy bazodanowe używane przez kilka milionów 

użytkowników, m.in.: www.web.gov.pl, www.pi.gov.pl, baza ofert współpracy 

www.een.org.pl. PARP prowadzi transmisje on-line z wielu organizowanych 

lub współfinansowanych konferencji i spotkań warsztatowych. Z informacji i narzędzi 

zawartych we wszystkich portalach PARP, dostępnych za pośrednictwem głównego 

portalu Agencji (www.parp.gov.pl), korzysta ponad milion internautów miesięcznie – 

popularność portali PARP zapewnia dotarcie w odpowiednim stopniu z informacją i ofertą 

prezentowaną w Bazie Usług Rozwojowych do potencjalnej grupy docelowej. 

Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE X 

Podmioty, które będą 

partnerami  

w projekcie  

 

                                                           
2
 Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 

2014 r. przedsięwzięcia o długim horyzoncie czasowym realizacji muszą być dzielone na krótkie etapy, których realizacja będzie 
uzależniona od osiągnięcia rezultatów założonych na wcześniejszym etapie (kamieni milowych). 
3
 W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku 

opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.  
4
 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 
Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. 
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i uzasadnienie ich 

wyboru
5
 

Czy projekt będzie 

projektem 

grantowym? 

TAK  NIE X 

Przewidywany termin  

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(kwartał albo miesiąc 

oraz rok) 

III kw. 2018 

Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 

Styczeń 2019 Data zakończenia 

(miesiąc oraz rok) 

Wrzesień 2023 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) 

w roku 2019 w roku 2020 w roku 2021 w roku 2022 w roku 2023 ogółem 

6 000 000,00 7 000 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00 7 913 403,78 35 913 403,78 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK  ...……………………………….…………………………… (PLN) NIE X 

Szacowany wkład UE (PLN) 

30 267 816,70 

OPIS PROJEKTU 

Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym
6
 

W przypadku typu operacji „Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz 

przedsiębiorstw i pracowników” spełnione są przesłanki uzasadniające zastosowanie pozakonkursowego trybu 

wyboru projektów. 

Świadczy o tym możliwość jednoznacznego określenia wnioskodawcy oraz strategiczny charakter interwencji, 

przejawiający się poprzez bezpośredni wkład projektów w realizację celów PO WER oraz w realizację zadań 

publicznych. Działania PARP polegać będą na zapewnieniu dostępu do informacji na temat usług rozwojowych. 

Stanowią one integralny element interwencji przewidzianej w ramach popytowego podejścia do finansowania 

usług rozwojowych.  

Umowa Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r. wskazuje, że jednym z kluczowych elementów systemu zapewniania 

jakości usług rozwojowych będzie, oprócz podejścia popytowego wdrażanego na poziomie regionalnym, 

ogólnokrajowy system zapewniający jakość i dostępność tego typu usług. Baza stanowi narzędzie pozwalające 

na gromadzenie w jednym miejscu informacji nt. podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty. 

Integralnym elementem bazy jest system oceny usług rozwojowych, który pozwoli na zapewnienie odpowiedniej 

jakości wsparcia udzielanego na rzecz przedsiębiorców i pracowników.  

Wskazane powyżej działania znajdują się w zakresie bezpośrednich kompetencji PARP, gdyż stanowią narzędzia 

kształtowania polityki rządu w obszarze kształcenia ustawicznego, jako działania zapewniające jakość dostępnych 

                                                           
5
 Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą 

partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech. 
6
 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz podrozdziału 5.2.1 
Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.  
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usług rozwojowych.  

Projekt stanowić będzie kontynuację realizowanego dotychczas przez PARP projektu pt. „Rozwój i utrzymanie 

ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)”. 

Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu 

W perspektywie finansowej UE 2014-2020 system dystrybucji środków EFS przeznaczonych na wspieranie 

adaptacyjności przedsiębiorców i pracowników został oparty na podejściu popytowym. Jego istotą jest skierowanie 

bezpośredniego wsparcia wyłącznie do przedsiębiorców, którzy mogą je wykorzystać na dowolny cel rozwojowy. 

Wzmocnienie roli przedsiębiorców przełożyć powinno się na uwypuklenie mechanizmów rynkowych w procesie 

wydatkowania środków publicznych. Podmioty świadczące usługi rozwojowe muszą bowiem w sposób naturalny 

dostosowywać swoją ofertę do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców i ich pracowników. Tym samym 

minimalizowane jest ryzyko związane z niską efektywnością wydatkowania środków publicznych. 

Podejście popytowe realizowane jest równolegle na dwóch poziomach. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie 

większej spójności podejmowanych działań oraz optymalizacja planowanych mechanizmów dystrybucji środków. 

Na poziomie dystrybucji środków finansowych uruchomione zostały mechanizmy ułatwiające dostęp do źródeł 

finansowania m.in .podmiotowe systemy finansowania usług szkoleniowych i doradczych na poziomie regionalnym 

(planowane jest również uruchomienie takich mechanizmów na poziomie centralnym). Gwarantują one odbiorcom 

wsparcia (przedsiębiorcom, osobom fizycznym) możliwość samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie 

zaspokajania własnych potrzeb, w tym szybką reakcję na występujące potrzeby (poprzez możliwość zamawiania 

tzw. usług szytych na miarę). Na poziomie rozwiązań systemowych uruchomiony został mechanizm 

gwarantujący powszechny dostęp do informacji na temat świadczonych usług oraz zapewniający jednolite zasady 

oceny stosowane w ramach udzielanego wsparcia na terenie 14 województw. Jego centralnym elementem jest 

Baza Usług Rozwojowych (BUR). Zawiera ona informacje na temat podmiotów świadczących usługi oraz oferty 

tych usług. Warto zwrócić uwagę, że publikowane w bazie usługi mogą być finansowane zarówno ze środków 

publicznych, jak i ze środków prywatnych, przy czym realizacja tych pierwszych wiąże się z wdrożeniem przez 

dostawców systemu zapewniania jakości, uprawdopodobniającego wysoki poziom satysfakcji uczestników i 

odbiorców usług. 

W ramach projektu, przeprowadzona zostanie kolejna ewaluacja funkcjonowania podmiotowych systemów 

finansowania i BUR, które obejmą możliwe scenariusze dywersyfikacji źródeł finansowania usług rozwojowych 

(np. Krajowy Fundusz Szkoleniowy) oraz przegląd i ocenę istniejących standardów zapewniających jakość 

świadczenia usług rozwojowych. Ich rezultaty zostaną wykorzystane przy adaptacji jakościowych wymogów dot. 

świadczenia usług rozwojowych stawianych podmiotom zarejestrowanym w BUR. Wdrożenie wszystkich 

rekomendacji wynikających z pierwszego badania ewaluacyjnego nastąpi w ramach pierwszego projektu 

dotyczącego BUR. 

Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych 

Przedstawione poniżej zadania przewidziane do realizacji w projekcie zostały zaplanowane na bazie 

dotychczasowych doświadczeń z realizacji projektu pt. „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług 

Rozwojowych (RUR)”.  

1. Zapewnienie i utrzymanie jakości usług świadczonych przez podmioty zarejestrowane w BUR, w tym: 

weryfikacja wstępna i aktualizacyjna wniosków o wpis do BUR; identyfikacja i ocena zewnętrznych 

certyfikatów/akredytacji potwierdzających spełnianie przez podmiot warunków jakościowych; analiza 

i weryfikacja uprawnień z mocy odrębnych przepisów prawa nadających podmiotom uprawnienia 

do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym tymi przepisami prawa; audyty funkcjonowania 

podmiotów w BUR (sprawdzenie stanu faktycznego); weryfikacja w zakresie kart usług; rekomendowanie 

i wdrażanie działań korygujących i naprawczych. Grupa docelowa: podmioty świadczące usługi rozwojowe, 

zewnętrzne jednostki certyfikujące/akredytujące, instytucje nadające uprawnienia podmiotom na mocy 

przepisów prawa. Zadanie dotyczy kamienia milowego nr 3. Szacunkowy udział: 34% wartości budżetu 

2. Rozwój Bazy Usług Rozwojowych i komunikacja z otoczeniem, w tym: współpraca z interesariuszami, badania 

użytkowników BUR, obsługa użytkowników BUR, cykliczna ewaluacja BUR i PSF, upowszechnienie informacji 

na temat zasad funkcjonowania BUR, analiza możliwości dywersyfikacji źródeł finansowania usług 

publikowanych w BUR (środki komercyjne, budżet państwa, fundusze celowe, inne programy pomocowe). 

Przeprowadzony zostanie również pilotaż komercjalizacji. Wśród analizowanych scenariuszy komercjalizacji 

znajdą się m.in. odpłatne publikowanie ofert usług i możliwość publikowania profilowanych treści 

reklamowych. Wybór najbardziej efektywnego scenariusza poprzedzony zostanie ekspertyzą wykonaną w 

ramach pierwszego projektu dotyczącego BUR.  Grupa docelowa: IZ POWER, IZ RPO, Operatorzy, 

przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi rozwojowe, organizacje branżowe, partnerzy społeczni, 

przedstawiciele mediów, potencjalni użytkownicy BUR. Zadanie dotyczy kamieni milowych nr 1, 2 i 4. 
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Szacunkowy udział: 52% wartości budżetu. 

Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas 

przez wnioskodawcę lub inne instytucje 

W ramach projektu „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)” realizowanego 

przez PARP od 2016 r. została uruchomiona Baza Usług Rozwojowych. Według stanu na dzień 12 marca 2018 r. 

w bazie zarejestrowanych jest ponad 2 737 podmiotów świadczących usługi rozwojowe, zaś liczba użytkowników 

przeglądających lub korzystających z oferty usług przekroczyła 247 tysięcy. W tym czasie baza stanowiła 

kluczowy element udzielania wsparcia w ramach podmiotowych systemów finansowania uruchamianych 

stopniowo w kolejnych województwach. PARP prowadziła konsultacje dotyczące zasad funkcjonowania BUR 

(w tym założeń ewaluacji BUR i PSF) z jego głównymi interesariuszami: IZ POWER, IZ RPO, Operatorami 

oraz podmiotami świadczącymi usługi rozwojowe. 

Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.) 

W Umowie Partnerstwa strona Polska zobowiązała się do uruchomienia Rejestru Usług Rozwojowych (obecnie 

Baza Usług Rozwojowych). 13 stycznia 2015 r. na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca POWER) powierzyło Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Instytucji Pośredniczącej POWER) wdrażanie m.in. Rejestru Usług Rozwojowych (obecnie 

Bazy Usług Rozwojowych). Zadanie to realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 oraz art. 6a ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz rozporządzenia wydanego 

na podstawie art. 6a ww. ustawy.  

Głównymi interesariuszami projektu są: IZ POWER, IZ RPO (możliwość wdrażania podmiotowych systemów 

finansowania), podmioty świadczące usługi rozwojowe (zwiększenie liczby potencjalnych klientów usług 

rozwojowych) oraz przedsiębiorstwa i ich pracownicy (możliwość uzyskania w jednym miejscu informacji 

o dostępnych w całym kraju usługach rozwojowych). 

Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich 

skuteczne wykonanie 

1. Utrzymanie jakości usług rozwojowych świadczonych przez podmioty zarejestrowane w BUR.  

2. Prace koncepcyjno-rozwojowe ukierunkowane na doskonalenie jakości usług rozwojowych.  

3. Dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania obsługiwanych przez BUR. 

Wszystkie ww. etapy finansowane będą ze środków krajowych.  

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

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na:
7
 

Ogółem w projekcie 

 
Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba podmiotów świadczących usługi 

rozwojowe wpisanych do Bazy Usług 

Rozwojowych (wskaźnik realizowany będzie 

do przeglądu śródokresowego) 

  1 700 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

                                                           
7
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego 

projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 
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Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na:
8
 

Ogółem w projekcie 

 
Kobiety Mężczyzn 

1. Funkcjonujący Rejestr Usług Rozwojowych 
  1 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1.  

Uzasadnienie:  

2.  

Uzasadnienie:  

3.  

Uzasadnienie:  

 

Załącznik 1.2 –  fiszka nowego konkursu  

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 
Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach 

kwalifikacyjno-zawodowych. 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty
9
 

Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach 
gospodarki. 
 

IP planuje ogłoszenie konkursu w III kwartale 2018 r.  

Priorytet 

inwestycyjny 

PI 10iii Wyrównanie 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  III X IV  

                                                           
8
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego 

projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 
9
 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. 
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Planowany miesiąc  
rozpoczęcia naboru 

wniosków o 
dofinansowanie

10
 

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

         X   

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty  
(podzielony na 

rundy) 
 zamknięty X 

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane projekty 
grantowe? 

TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (PLN) 

19 800 000,00 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE X 

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

Nazwa konkursu: Sektorowe Rady ds. Kompetencji  

Działanie 2.12  

1 b. powołanie i funkcjonowanie 15 Sektorowych Rad ds. Kompetencji, do zadań 

których należeć będzie m.in.: 

- rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej 

dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć 

na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy 

(m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach) 

- współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie 

zintegrowania edukacji i pracodawców 

- określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, 

ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się 

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich 

kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań 

- identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji 

- przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji 

edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych 

urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań 

z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.  

- przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze 

kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych 

przedsiębiorstw w danym sektorze. 

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

WSKAŹNIKI REZULTATU 

                                                           
10

 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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Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
11

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba sektorów gospodarki, dla których 

zidentyfikowano potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe 

przy współudziale przedsiębiorców. 

9 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
12

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba przedsiębiorców włączonych w identyfikację i 

prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych 

na rynku pracy dzięki EFS 

315 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

1.   Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy.    

Uzasadnienie: 

Kryterium na zagwarantować 

sprawną realizację zadań 

przewidzianych do realizacji w 

projekcie.  

W uzasadnionych przypadkach, 

na etapie realizacji projektu, na 

wniosek Beneficjenta i za zgodą 

IP  dopuszcza się możliwość 

wydłużenia realizacji projektu o 

maksymalnie 3 miesiące w 

stosunku do ograniczeń 

wskazanych w kryterium.   

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  

                                                           
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. 
12

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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2. Wnioskodawca i Partnerzy (jeśli dotyczy) są zobowiązani do zapewnienia trwałości działań Sektorowej Rady 

ds. Kompetencji w okresie 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu. 

Uzasadnienie: 

Wymóg funkcjonowania Rady 
ds. Kompetencji w okresie 12 
miesięcy po zakończeniu 
realizacji projektu, ma na celu 
zapewnienie ciągłości i spójności 
funkcjonowania całego Systemu 
Rad ds. Kompetencji. Na system 
składają się funkcjonujące 
Sektorowe Rady ds. 
Kompetencji, Rada Programowa 
ds. Kompetencji oraz badania 
Bilansu Kapitału Ludzkiego.   

Pod pojęciem „trwałości działań 
Sektorowej Rady ds. 
Kompetencji” rozumie się co 

najmniej : 

- realizację zadań określonych w 
art. 4e ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości,  

- bieżące monitorowanie 
sposobu wdrażania 
rekomendacji Sektorowej Rady 
ds. Kompetencji – działanie  
2.21 PO WER typ 4  

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  

3. Projekt dotyczy sektora składającego się z co najmniej 5 000 przedsiębiorstw oraz 40 000  pracowników 

przedsiębiorstw.  Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) ma/mają obowiązek określenia sektora za pomocą 

kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (z poziomu nie niższego niż grupa PKD) oraz wskazania liczby 

przedsiębiorstw oraz liczby pracowników tego sektora bazując na danych GUS. 

Uzasadnienie: 

 
Minimalne wymagania 
dotyczące wielkości sektora 
zostały określone na podstawie 
danych Głównego Urzędu 
Statystycznego (dane z 2016 r.) 
biorąc pod uwagę listę sektorów 
do których pierwotnie planowano 
skierować III konkurs. Minimalne 
wymagania dotyczące liczby 
przedsiębiorstw oraz liczby 
pracowników sektora zostały 
określone na podstawie danych 
dotyczących najmniejszego 
sektora z listy sektorów, do 
których pierwotnie planowano 
skierować ten konkurs. 
 
Kryterium ma zagwarantować, 
że projekt jest odpowiedzią 
na konkurs i zapewnia realizację 
wskaźnika rezultatu działania. 

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  
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4. Projekt dotyczy innego sektora (określonego za pomocą kodów PKD) niż sektor w którym funkcjonuje już 
Rada ds. Kompetencji wybrana w ramach wcześniejszych konkursów z działania 2.12 PO WER tj: 

 budowlany (PKD F – Budownictwo), 

 finansowy (PKD K - Działalność finansowa  i ubezpieczeniowa), 

 IT (PKD J.58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania; J.62 - Działalność związana 

z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; J.63.1 – 
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność 
portali internetowych),  

 przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów (PKD C.13 - Produkcja wyrobów tekstylnych; C.14 - 

Produkcja odzieży; C.15 - Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych),  

 opieka zdrowotna (PKD Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna), 

 turystyka (PKD N.79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych poza 

pozostała działalność usługowa  w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane; I - Działalność 
związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi),   

 motoryzacja (w szczególności: PKD C.29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, 

z wyłączeniem motocykli; G.45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa 
pojazdów samochodowych; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją 
oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności 
określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych). 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma zagwarantować, 
żeby w danym sektorze 
funkcjonowała jedna Sektorowa 
Rada ds. Kompetencji  i nie było 
podwójnego finansowania 
działań w ramach PO WER.  
 
Wniosek o dofinansowanie 
projektu nie może obejmować 
sektora uwzględniającego 
którykolwiek z kodów PKD 
wskazanych w tym kryterium.  

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 

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

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

45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z 

późn. zm.)? 

TAK X NIE  

5. Wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 2 200 000 zł.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma zagwarantować, 
że projekt jest odpowiedzią 
na konkurs i zapewnia realizację 
wskaźnika rezultatu działania. 
 
Dofinansowanie otrzyma tylko 
jeden projekt dla danego 
sektora, który w ramach oceny 
strategicznej otrzyma 
rekomendację IOK do 
dofinansowania i uzyska 
najwyższą punktację. 
 
Pod pojęciem „dany sektor” 

rozumie się sektor, który w 
całości lub części obejmuje te 
same kody PKD (z poziomu nie 
niższego niż grupa PKD). 

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  

6. Podmiot może wystąpić jako wnioskodawca nie więcej niż 1 raz we wnioskach o dofinansowanie złożonych w 

konkursie.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu wybór 

podmiotów, które pełniąc rolę 

Beneficjentów będą skupiać się 

na realizacji zadań na rzecz 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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sektora, w którym lub na rzecz 

którego działają.  

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 

7. Liczba podmiotów składających projekt partnerski nie przekracza 5 podmiotów (Wnioskodawca/Lider + 

maksymalnie 4 partnerów). 

Uzasadnienie: 

Wymóg ten ma na celu sprawną 

realizację Projektu. Zbyt duża 

liczba podmiotów może 

powodować utrudnienia 

związane z zarządzaniem i 

organizacją prac w ramach 

Projektu. 

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 

8. Większość z podmiotów składających wniosek o dofinansowanie projektu posiada co najmniej 5 letnie 

doświadczenie, przed terminem złożenia wniosku, w prowadzeniu działań wspierających sektor, na rzecz 

którego składany jest Projekt. 

Uzasadnienie: 

Kryterium to zagwarantuje wybór 
podmiotu/ów posiadających 
doświadczenie w realizacji 
działań wspierających sektor.  

Ocena tego kryterium 
dokonywana będzie w oparciu o 
załączone do wniosku o 
dofinansowanie oświadczenie 
Wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy) – Wykaz realizowanych 
działań wspierających sektor.  

Pod pojęciem działań 
wspierających sektor rozumie 
się wszelką aktywność podmiotu 
mającą na celu rozwój tego 
sektora pod kątem poprawy 
kompetencji pracowników i ich 
dostosowania do potrzeb 
przedsiębiorców. Działania 
wspierające sektor obejmują 
działalność badawczą, 
edukacyjną, promocyjną i inną 
prowadzoną w ramach i/lub 
na rzecz sektora. 

Pojęcie „Większość podmiotów” 

(oznacza ponad 50% 

podmiotów) - a więc w 

przypadku, gdy wniosek o 

dofinansowanie projektu składa 

Wnioskodawca i 1 Partner 

wówczas każdy z tych 

podmiotów powinien posiadać, 

co najmniej 5 letnie 

doświadczenie w prowadzeniu 

działań wspierających sektor, na 

rzecz, którego składany jest 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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Projekt.   

• W przypadku projektu 

składanego przez 

Wnioskodawcę i 2 Partnerów 

wymagane doświadczenie 

powinny posiadać 2 podmioty. 

• W przypadku projektu 

składanego przez 

Wnioskodawcę i 3 Partnerów 

wymagane doświadczenie 

powinny posiadać 3 podmioty. 

• W przypadku projektu 

składanego przez 

Wnioskodawcę i 4 Partnerów 

wymagane doświadczenie 

powinny posiadać 3 podmioty. 

 

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  

9. Wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy) łącznie zrzesza /ją co najmniej 30 przedstawicieli sektora (osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne), na rzecz którego składany jest Projekt. 

Uzasadnienie: 

Kryterium to zagwarantuje wybór 
podmiotu/ów, który/e posiada/ją 
już w swojej/ich strukturze/ach 
przedstawicieli sektora, na rzecz 
którego składany jest Projekt, 
a także posiada/ją potencjał 
do skupiania ich wokół siebie 
w celu realizacji działań na rzecz 
sektora.  

Ocena tego kryterium 
dokonywana będzie w oparciu o 
załączone do wniosku o 
dofinansowanie oświadczenia 
Wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy) – Wykaz zrzeszonych 
przedstawicieli sektora. 

Pod pojęciem „zrzeszania się” 
rozumie się przynależność osób 
fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą lub osób 
prawnych do danego podmiotu. 

 

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  

10. Wnioskodawca bądź partner (o ile dotyczy) posiada doświadczenie (co najmniej 1 z 4 poniżej wskazanych):  

 związane z uczestnictwem w pracach nad Polską Ramą Kwalifikacji (PRK) bądź nad Sektorową Ramą 

Kwalifikacji (SRK) w sektorze, na rzecz którego składany jest Projekt (o ile dotyczy),   

 związane z opiniowaniem bądź współtworzeniem bądź tworzeniem łącznie co najmniej 3 programów 

edukacyjnych dotyczących sektora, na rzecz którego składany jest Projekt, w okresie 5 lat przed terminem 

złożenia wniosku, 
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 we współpracy łącznie z co najmniej 3 jednostkami edukacji formalnej bądź pozaformalnej w zakresie 

przygotowania uczniów bądź studentów bądź kursantów bądź uczestników szkoleń do zawodów związanych 

z sektorem, na rzecz którego składany jest Projekt, w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku, 

w szczególności w zakresie organizacji staży bądź praktyk, 

 związane z przygotowaniem podstawy programowej dla zawodu z sektora, na rzecz którego składany jest 

Projekt, w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku. 

Uzasadnienie: 

Kryterium to zagwarantuje wybór 

podmiotu/ów, które posiadają 

doświadczenie w realizacji 

działań na rzecz dostosowania 

systemu edukacji do potrzeb 

rynku pracy w danym sektorze.  

Ocena tego kryterium 
dokonywana będzie w oparciu o 
załączone do wniosku o 
dofinansowanie oświadczenia 
Wnioskodawcy i partnerów (o ile 
dotyczy) – Oświadczenie o 
doświadczeniu w realizacji 
działań na rzecz dostosowania 
systemu edukacji do potrzeb 
rynku pracy.  

Pod pojęciem „programu 
edukacyjnego” rozumie się 
program zawierający określoną 
wiedzę i umiejętności do 
przekazania w systemie edukacji 
formalnej lub pozaformalnej, 
obejmujący również scenariusze 
zajęć wraz z metodami 
przekazania treści i 
kształtowania umiejętności 
(dostosowanymi do grupy 
docelowej, tematyki i rodzaju 
zajęć, postawionych celów 
edukacyjnych) oraz 
sprecyzowanymi kryteriami ocen 
i wymagań egzaminacyjnych 
(zasady, cele, wskaźniki). 

 

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  

11. Projekt zakłada, że do zadań Sektorowej Rady ds. Kompetencji należeć będą m.in. zadania określone w art. 
4e ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz w 
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, Działanie 2.12 i Działanie 2.21 typ 4 (Szkolenia lub 
doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji).  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma zagwarantować, 
że Sektorowa Rada ds. 
Kompetencji będzie realizować 
m.in. zadania określone w art. 
4e ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz w PO 
WER zarówno w ramach 
działania 2.12 jak i w związku z 
wdrażaniem działania 2.21. 

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 

TAK X NIE  
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późn. zm.)? 

12. W celu realizacji Projektu zostanie zaangażowana co najmniej jedna osoba na stanowisku Animatora Rady, 
która powinna posiadać co najmniej następujące doświadczenie: 

a)  w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku, doświadczenie w prowadzeniu działań mających na 
celu  dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb sektora, na rzecz którego składa Projekt;. 

b) doświadczenie w co najmniej jednym z poniższych obszarów: 
- budowaniu zespołów; 
- moderowaniu grup; 
- facylitacji; 
- prowadzeniu szkoleń;  
- konsultingu zarządczym. 

Uzasadnienie: 

Kryterium to zagwarantuje wybór 
podmiotu/ów angażujących do 
realizacji projektu doświadczony 
personel merytoryczny, co 
zapewni prawidłowość realizacji 
Projektu oraz wysoką jakość 
realizowanych przez Radę 
działań. 
 
Ocena w ramach tego kryterium 
dokonywana będzie w oparciu o 
załączone do wniosku o 
dofinasowanie oświadczenie 
Wnioskodawcy i partnerów (jeśli 
dotyczy) o zaangażowaniu do 
realizacji projektu personelu o 
wymaganym doświadczeniu 
oraz życiorys/y zawodowy/e 
osoby/ób wraz z dokumentami 
potwierdzającymi wymagane 
doświadczenie. 
 
Pod pojęciem działań mających 
na celu  dostosowanie działań 
edukacyjnych do potrzeb 
sektora rozumie się wszelką 

aktywność Animatora  Rady 
zmierzającą do dostosowania 
systemu kształcenia 
szkolnego/pozaszkolnego do 
potrzeb rynku pracy w danym 
sektorze,  np. poprzez:  
• udział w 
opiniowaniu/współtworzeniu/twor
zeniu programów 
edukacyjnych/podstaw 
programowych dotyczących 
sektora, na rzecz którego 
składany jest Projekt,  
• współpracę z 
jednostkami edukacji 
formalniej/pozaformalnej w 
zakresie przygotowywania 
uczniów/studentów/kursantów/uc
zestników szkoleń do 
zawodów/do pracy w sektorze, 
na rzecz którego składany jest 
Projekt, itp. 
 
Pod pojęciem „konsultingu 
zarządczego” rozumie się 

niezależne, profesjonalne usługi 
doradcze mające na celu 
wspieranie menedżerów i 
przedsiębiorstw w osiąganiu 
celów i wytycznych 
organizacyjnych poprzez 
rozwiązywanie problemów z 
zakresu zarządzania i biznesu, 
rozpoznawanie nowych 
możliwości i sięganie po nie, 
zachęcanie do nauki i do 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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wprowadzania zmian. 

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. W celu realizacji Projektu zostanie zaangażowana osoba, która powinna posiadać co najmniej doświadczenie 

w zarządzaniu co najmniej 2 projektami o łącznej wartości co najmniej 1 mln PLN, które zakończyły się w 

okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku. 

Uzasadnienie: 

Kryterium to zagwarantuje 
wybór podmiotu/ów 
angażujących do realizacji 
projektu doświadczony 
personel, co zapewni 
prawidłowość realizacji Projektu 
oraz wysoką jakość 
realizowanych przez Radę 
działań. 
Ocena w ramach tego kryterium 
dokonywana będzie w oparciu o 
załączone do wniosku o 
dofinasowanie oświadczenie 
Wnioskodawcy i partnerów (jeśli 
dotyczy) o zaangażowaniu do 
realizacji projektu personelu o 
wymaganym doświadczeniu 
oraz życiorys zawodowy osoby 
wraz z dokumentami 
potwierdzającymi wymagane 
doświadczenie. 

 
Pod pojęciem Projekt rozumie 

się przedsięwzięcie o 
charakterze jednorazowym 
składające się z zestawu 
powiązanych ze sobą zadań, 
podejmowane dla osiągnięcia z 
góry określonych celów, 
posiadające określony budżet.  
• Przez zrealizowany projekt 

finansowany ze środków 
UE należy rozumieć 
projekt, którego realizacja 
się zakończyła oraz dla 
którego instytucja 
nadzorująca 
zaakceptowała wniosek 
końcowy.  

• Przez zrealizowany projekt 
finansowany ze środków 
publicznych (krajowych, 
zagranicznych i 
międzynarodowych) należy 
rozumieć projekt, którego 
realizacja się zakończyła 
oraz dla którego instytucja 
nadzorująca 
zaakceptowała 
sprawozdanie końcowe z 
realizacji zadania 
publicznego.  

• Przez zrealizowany projekt 
komercyjny/non-profit 
należy rozumieć projekt, 
którego realizacja się 
zakończyła. 

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 

TAK X NIE  
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późn. zm.)? 

14. Do wniosku o dofinansowanie projektu zostało załączone Studium wykonalności Sektorowej Rady. 

Uzasadnienie: 

Wymóg opracowania Studium 
wykonalności Sektorowej Rady 
jest kluczowy z punktu widzenia 
realizacji Projektu. Ograniczenia 
liczby znaków we wniosku o 
dofinansowanie nie pozwalają 
na przedstawienie pełnej 
koncepcji dotyczącej Projektu – 
Sektorowa Rada ds. 
Kompetencji. Z uwagi na długi 
okres realizacji Projektu 
poszerzony co najmniej o 
wymagany okres trwałości 
działań Rady, a przede 
wszystkim systemowy charakter 
Projektu konieczne jest 
przedstawienie przez 
Wnioskodawcę i partnerów (jeśli 
dotyczy) szczegółowego opisu 
koncepcji funkcjonowania Rady.  
 
Dokument ten będzie stanowił 
jeden z elementów oceny 
strategicznej. 

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  

15. Wskaźnik realizacji produktu Projektu (tj. liczba przedsiębiorców włączonych w identyfikację i prognozowanie 

potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy dzięki EFS)  wynosi minimum 35 przedsiębiorców dla 

jednego sektora. 

Uzasadnienie: 
Kryterium to zapewnia realizację 
wskaźnika produktu działania. 

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  

16. Projekt zakłada przekazanie przez Wnioskodawcę do Instytucji Pośredniczącej dla działania 2.21 PO WER, 

typ 4,  rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji  dot. niezbędnych do podjęcia działań szkoleniowo-

doradczych dot. kompetencji pracowników przedsiębiorstw działających w danym sektorze w terminie do 12 

miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu. 

Uzasadnienie: 

Kryterium to ma zagwarantować 
dynamiczną realizację działań 
budujących wiarygodność i 
skuteczność Sektorowej Rady 
ds. Kompetencji w jej otoczeniu 
społeczno-gospodarczym oraz 
możliwość szybkiego 
uruchomienia wsparcia dla 
przedsiębiorców z sektorów, w 
których działać będą rady.  
 
W uzasadnionych przypadkach, 
na etapie realizacji projektu, na 
wniosek Beneficjenta i za zgodą 
IP dopuszcza się możliwość 
wydłużenia terminu przekazania 
rekomendacji przez Sektorową 
Radę ds. Kompetencji o 
maksymalnie 6 miesięcy. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 



17 

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 

Nie dotyczy WAGA  

Uzasadnienie:  
Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

Ocena strategiczna złożonych przez Wnioskodawców i Partnerów (jeśli dotyczy) projektów będzie odbywała się 

poprzez przyznanie punktów w 4 poniższych kryteriach. 

Kryteria te będą oceniane na podstawie Studium wykonalności Sektorowej Rady, które stanowić będzie załącznik 

do wniosku o dofinansowanie projektu.   

 

Maksymalnie Projekt może uzyskać 90  pkt. 

Dofinansowanie otrzymają projekty, które uzyskają największą liczbę punktów na ocenie strategicznej, przy czym 

w kryteriach 1 - 3 ocenianych na podstawie studium wykonalności sektorowej rady projekt musi otrzymać minimum 

60% maksymalnej liczby punktów przewidzianych dla danego kryterium. W przypadku, gdy pozytywnie zostaną 

ocenione projekty, które częściowo lub w całości obejmują ten sam sektor (tj. wspólny jeden lub więcej kodów 

PKD z poziomu nie niższego niż grupa PKD), wówczas z Wnioskodawcą i partnerami (jeśli dotyczy), który otrzyma 

niższą liczbę punktów na ocenie strategicznej zostaną podjęte negocjacje dotyczące usunięcia z projektu wspólnej 

części sektora – projekt otrzyma dofinansowanie pod warunkiem, że jego ostateczny kształt pozwoli na spełnienie 

wszystkich kryteriów konkursowych. 

W dokumentacji konkursowej zostanie uszczegółowiony sposób oceny każdego z kryteriów;  

1. Studium wykonalności Rady: Analiza sektora i jego otoczenia społeczno-gospodarczego i instytucjonalno-

prawnego oraz jego potrzeb kompetencyjnych (maksymalnie 20 pkt.) 

Uzasadnienie: 

Kryterium to ma na celu ocenę znajomości przez Wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy) 

sytuacji sektora z punktu widzenia społeczno-gospodarczego i instytucjonalno-prawnego 

oraz pod kątem jego bieżących i przyszłych potrzeb kompetencyjnych. 

2. Studium wykonalności Rady: Opis organizacji i funkcjonowania Sektorowej Rady, w tym opis sposobu 

powoływania jej członków i zapewnienia reprezentatywności sektora w Radzie  (maksymalnie 40 pkt.) 

Uzasadnienie: 

Kryterium to ma na celu ocenę szczegółowej koncepcji Wnioskodawcy i partnerów (jeśli 

dotyczy) dotyczącej organizacji i funkcjonowania Sektorowej Rady, w tym sposobu 

powoływania jej członków i zapewnienia reprezentatywności różnych grup interesariuszy 

sektora w Radzie oraz planowanych do realizacji zadań mających na celu dostosowanie 

kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców z danego sektora. 

Pod pojęciem grup interesariuszy należy rozumieć działające w ramach sektora lub na rzecz 

sektora:  

 instytucje kształcenia formalnego bądź pozaformalnego; 

  organizacje pracodawców ; 

 przedsiębiorców; 

 związki zawodowe; 

 instytucje pełniące funkcję nadzoru; 

 Radę Rynku Pracy lub Wojewódzkie Rady Rynku Pracy;  

 organizacje branżowe; 

 inne podmioty istotne z punktu widzenia działalności rady, np. Obserwatorium 
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Rynku Pracy.  

3. Studium wykonalności Rady: Wskazanie i opis kamieni milowych realizacji Projektu (maksymalnie 15 pkt.) 

Uzasadnienie: 
Kryterium to ma na celu ocenę prawidłowości realizacji Projektu, w tym logicznego 

zaplanowania poszczególnych działań przez Wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy). 

4. Studium wykonalności Rady:  Ważność sektora z punktu widzenia gospodarki Polski (maksymalnie 15 pkt.)  

Projekty obejmujące sektor strategiczny dla gospodarki Polski (zgodnie ze Strategią na rzecz odpowiedzialnego 

rozwoju) otrzymają dodatkowe punkty.  

Uzasadnienie: 

Kryterium to ma na celu ocenę ważności sektora z punktu widzenia gospodarki Polski.  

Jeżeli całość lub część sektora wskazanego przez Wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy)  

znajduje się na liście sektorów strategicznych, projekt otrzymuje 15 pkt. W sytuacji, gdy 

sektor nie wpisuje się w listę sektorów strategicznych, projekt otrzymuje 0 pkt.  

Lista sektorów strategicznych (z wyłączeniem sektorów objętych działaniem w ramach 

realizowanych dotąd projektów dot. funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji):  

1. Sektor produkcji środków transportu, z wyłączeniem motoryzacji; 

2. Sektor elektroniki profesjonalnej; 

3. Sektor lotniczo-kosmiczny; 

4. Sektor produkcji leków, wyrobów medycznych; 

5. Sektor systemów wydobywczych; 

6. Sektor odzysku materiałowego surowców; 

7. Sektor żywności wysokiej jakości. 

 

 

 


