
 

Załącznik do uchwały numer 308 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 22 maja 2020 roku. 
 

Zmiana Rocznego Planu Działania na 2020 rok dla I Osi Priorytetowej PO WER 
opracowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 
Było: Jest: 

Kryterium dostępu nr 1: 

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w 

wieku 18-29 lat z województwa śląskiego 

(osoby fizyczne, które pracują lub 

zamieszkują lub uczą się na obszarze 

województwa śląskiego w rozumieniu 

Kodeksu cywilnego): 

1. bierne zawodowo lub bezrobotne 

niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym 

osoby z niepełnosprawnościami i/lub 

2. reemigranci i/lub 

3. osoby odchodzące z rolnictwa i ich 

rodziny, ubodzy pracujący, osoby 

zatrudnione na umowach krótkoterminowych 

oraz pracujący w ramach umów cywilno-

prawnych 

zgodnie z definicjami zawartymi w 

Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby 

należące do grupy docelowej określonej dla 

trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. 

 

Uzasadnienie do kryterium:  

Wprowadzenie kryterium wynika z 

konieczności objęcia wsparciem osób 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na 

rynku pracy na obszarze województwa 

śląskiego. Z uwagi na fakt, że zdecydowana 

większość alokacji w osi I PO WER 

przypada na projekty PUP, które są 

skierowane wyłącznie do osób 

zarejestrowanych jako bezrobotne, wsparcie 

konkursowe należy skierować do osób 

niezarejestrowanych jako bezrobotne tak, by 

nie wspierać tej samej grupy docelowej. 

Wsparcie projektowe uwzględnia dodatkowe 

Kryterium dostępu nr 1: 

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby 

bierne zawodowo lub osoby bezrobotne 

niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 

18-29 lat z województwa śląskiego (osoby 

fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na 

obszarze województwa śląskiego w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego), które 

utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. 

 

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby 

należące do grupy docelowej określonej dla 

trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. 

 

Uzasadnienie do kryterium:  

Wprowadzenie kryterium jest związane z 

pogorszeniem sytuacji na rynku pracy 

wynikającej z następstw ekonomicznych 

stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu 

epidemii Interwencja w ramach konkursu 

wymaga ukierunkowania wsparcia na osoby, 

które w wyniku pandemii wirusa SARS-CoV-

2 utraciły zatrudnienie i do dnia rozpoczęcia 

udziału w projekcie pozostawały poza 

rynkiem pracy.  

 

Z uwagi na fakt, że zdecydowana większość 

alokacji w osi I PO WER przypada na 

projekty PUP, które są skierowane wyłącznie 

do osób zarejestrowanych jako bezrobotne, 

wsparcie konkursowe należy skierować do 

osób niezarejestrowanych jako bezrobotne 

tak, by nie wspierać tej samej grupy 

docelowej. 

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie 

osoby z obszaru realizacji projektu tj. 

subregionu woj. śląskiego (zgodnie z 

założeniami projektu). 
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grupy  znajdujące się w trudnej sytuacji na 

rynku pracy  tj. reemigranci, osoby 

odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. 

ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na 

umowach krótkoterminowych oraz pracujący 

w ramach umów cywilno-prawnych 

(wsparcie tych grup powinno wynikać z 

diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej).  

Projekt może być skierowany do jednej lub 

kilku z ww. grup. 

W przypadku kwalifikowania się do projektu 

uczestnika należącego do kilku grup 

docelowych status na rynku pracy (osoba 

bierna zawodowo, bezrobotna lub pracująca) 

ma pierwszeństwo. Uczestnikami projektu 

mogą być wyłącznie osoby z obszaru 

realizacji projektu tj. subregionu woj. 

śląskiego (zgodnie z założeniami projektu). 

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na podstawie wniosku. 

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na podstawie wniosku. 

Kryterium dostępu nr 6:  

Beneficjent:  

- posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie 

w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub 

poręczeń na utworzenie lub rozwój 

przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od 

dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;  

- jest podmiotem prowadzący działalność na 

rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 

posiadający bazę materialną, techniczną i 

zasoby ludzkie oraz kompetencyjne 

niezbędne do świadczenia usług na rzecz 

sektora MŚP;  

- posiada siedzibę na terenie województwa, 

w którym będzie realizowany projekt. 

 

Uzasadnienie do kryterium: 

Realizacja projektów ukierunkowanych na 

wsparcie osób z obszaru województwa 

śląskiego jest uzasadniona regionalnym 

charakterem wsparcia. Wskazanie jako 

grupy docelowej osób zamieszkujących, 

pracujących lub uczących się na terenie 

województwa śląskiego jest zgodne z 

zasadą zapewnienia szerokiego dostępu do 

wsparcia udzielonego w ramach PO WER.  

 

Kryterium nie ma zastosowania w przypadku 

Kryterium dostępu nr 6: 

Beneficjent:  

- posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie 

w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub 

poręczeń na utworzenie lub rozwój 

przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od 

dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;  

- jest podmiotem prowadzący działalność na 

rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 

posiadający bazę materialną, techniczną i 

zasoby ludzkie oraz kompetencyjne 

niezbędne do świadczenia usług na rzecz 

sektora MŚP;  

- posiada siedzibę na terenie województwa, 

w którym będzie realizowany projekt. 

Uzasadnienie do kryterium:  

Realizacja projektów ukierunkowanych na 

wsparcie osób z obszaru województwa 

śląskiego jest uzasadniona regionalnym 

charakterem wsparcia. Wskazanie jako 

grupy docelowej osób zamieszkujących, lub 

uczących się na terenie województwa 

śląskiego jest zgodne z zasadą zapewnienia 

szerokiego dostępu do wsparcia 

udzielonego w ramach PO WER.  

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas 
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realizacji wsparcia skierowanego do 

imigrantów i reemigrantów zamierzających 

przybyć do Polski w celu osiedlenia się i 

którzy wyrażają chęć udziału w projekcie 

EFS. 

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na podstawie treści 

wniosku. 

oceny merytorycznej na podstawie treści 

wniosku. 

Kryterium dostępu nr 7: 

Realizacja projektu będzie odbywała się 

zgodnie ze Standardem udzielania wsparcia 

na rozwój przedsiębiorczości na rzecz 

uczestników projektów w ramach 

Poddziałania 1.2.1. Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

Uzasadnienie do kryterium: 

Kryterium zostało wprowadzone w celu 

zapewnienia wszystkim uczestnikom 

projektów analogicznego zakresu wsparcia. 

Zasady określające zasady przyznawania 

wsparcia, w tym zasad udzielania pomocy 

publicznej, zostały określone w Standardzie 

udzielania wsparcia na rozwój 

przedsiębiorczości na rzecz uczestników 

projektów w Poddziałaniu 1.2.1 PO WER 

2014-2020 w województwie śląskim, 

stanowiącym załącznik do Regulaminu 

konkursu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na podstawie treści 

wniosku. 

Kryterium dostępu nr 7: 

Realizacja projektu będzie odbywała się 

zgodnie ze Standardem realizacji usługi w 

zakresie wsparcia bezzwrotnego na 

założenie własnej działalności gospodarczej 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Uzasadnienie do kryterium:  

Kryterium zostało wprowadzone w celu 

zapewnienia wszystkim uczestnikom 

projektów analogicznego zakresu wsparcia. 

Zasady określające zasady przyznawania 

wsparcia, w tym zasad udzielania pomocy 

publicznej, zostały określone w Standardzie 

realizacji usługi w zakresie wsparcia 

bezzwrotnego na założenie własnej 

działalności gospodarczej w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020. stanowiącym 

załącznik do Regulaminu konkursu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na podstawie treści 

wniosku. 

 

Kryterium dostępu nr 10: 

Wsparcie dla osób młodych do 29 roku 

życia, które są bezrobotne lub bierne 

zawodowo jest udzielane w projekcie 

zgodnie ze standardami określonymi w 

Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w 

Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy od 

dnia przystąpienia do projektu osobom 

młodym zostanie zapewniona wysokiej 

jakości oferta  pomocy prowadząca do 

aktywizacji zawodowej. 

 

Uzasadnienie do kryterium: 

Brak 
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W celu zapewnienia ujednoliconego 

wsparcia osób pozostających bez pracy, 

biorących udział w różnego typu projektach 

zastosowane zostało kryterium wczesnej 

interwencji. Konieczność udzielenia 

wsparcia w ciągu 4 miesięcy została również 

wskazana przez Komisję Europejską w 

dokumencie Gwarancje dla młodzieży, 

stanowiącym część Pakietu na rzecz 

zatrudnienia młodzieży. Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój zakłada 

uwzględnienie kryterium wczesnej 

interwencji. Wsparcie oferowane dla osób 

młodych do 29. r.ż. (bezrobotnych, biernych 

zawodowo oraz poszukujących pracy) 

będzie udzielane zgodnie ze standardami 

określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla 

młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech 

miesięcy od dnia przystąpienia do projektu. 

Tym samym zostanie zapewniona wysokiej 

jakości oferta  pomocy prowadzącej do 

aktywizacji zawodowej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na podstawie treści 

wniosku 

Kryterium premiujące nr 1: 

Projekt jest skierowany w co najmniej 20% 

do osób pracujących, znajdujących się w 

trudnej sytuacji na rynku pracy. 

 

Uzasadnienie do kryterium: 

Premiowanie udziału osób pracujących, 

znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku 

pracy wynika z faktu, iż osoby młode często 

podejmują prace dorywcze, okresowe i są  

zatrudniane na podstawie umów cywilno-

prawnych, bez ochrony socjalnej, ale 

również bez możliwości rozwoju 

zawodowego. 

Zalecenie szczególnego wsparcia takich 

osób zostało określone w rekomendacji z 

badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja mid-

term postępu rzeczowego i finansowego 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 (PO WER) oraz 

wyliczenie wartości wskaźnika rezultatu 

długoterminowego” 

Kryterium dotyczy osób pracujących, które w 

Brak  
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momencie przystąpienia do projektu EFS 

znajdowały się w trudnej sytuacji na rynku 

pracy, w tym w szczególności osoby, które 

posiadają niepewne, niestabilne lub 

niskopłatne zatrudnienie, reemigrantów, 

osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny 

(dotyczy osób, o których mowa w kryterium 

dostępu nr 1, w  punkcie 2 lub 3).  

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na podstawie treści 

wniosku. 

Kryterium premiujące nr 2:  

Projekt jest skierowany w co najmniej 20% 

do osób zamieszkujących (w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego) miasta 

średnie lub miasta tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze. 

 

Uzasadnienie do kryterium: 

Kryterium realizuje założenia rządowej 

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju i ma na celu premiowanie 

projektów, które już w swoich założeniach 

wspierają osoby zamieszkujące miasta 

średnie lub miasta tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze. 

Miasta średnie oraz miasta tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze definiuje się jako: 

„miasta średnie - miasta powyżej 20 tys. 

mieszkańców z wyłączeniem miast 

wojewódzkich oraz mniejsze, z liczbą 

ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców 

będące stolicami powiatów (tzw. miasta 

tracące funkcje społeczno-

gospodarcze)”zgodnie z definicją określoną 

w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Lista miast średnich i miast tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze stanowi 

załącznik do Regulaminu konkursu. 

Kryterium nie ma zastosowania w przypadku 

realizacji projektów skierowanych wyłącznie 

do reemigrantów. 

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na podstawie treści 

wniosku. 

Kryterium premiujące nr 1: 

Projekt jest skierowany w co najmniej 20% 

do osób zamieszkujących (w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego) miasta 

średnie lub miasta tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze. 

Uzasadnienie do kryterium:  

Kryterium realizuje założenia rządowej 

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju i ma na celu premiowanie 

projektów, które już w swoich założeniach 

wspierają osoby zamieszkujące miasta 

średnie lub miasta tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze. 

Miasta średnie oraz miasta tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze definiuje się jako: 

„miasta średnie - miasta powyżej 20 tys. 

mieszkańców z wyłączeniem miast 

wojewódzkich oraz mniejsze, z liczbą 

ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców 

będące stolicami powiatów (tzw. miasta 

tracące funkcje społeczno-

gospodarcze)”zgodnie z definicją określoną 

w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Lista miast średnich i miast tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze stanowi 

załącznik do Regulaminu konkursu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na podstawie treści 

wniosku. 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających  

bez pracy na regionalnym rynku pracy  

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu społecznego 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia
1
, w tym 

w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i 

szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 

Priorytet 

inwestycyjny 

8II Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, 

którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych w ywodzących się ze 

środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla 

młodzieży 

Lp. konkursu 2 

Planowany  

kwartał ogłoszenia 
konkursu  

I  II X III  IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 

naboru wniosków 
o dofinansowanie 

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 określanym i przez 

IP/IZ 
 

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

 

Inne (projekty powyżej 100 tys. euro) X 

Planowana 

alokacja (PLN) 
25 000 000,00  PLN

2
  

                                                                 
1
 tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin 

2
 Wartość wskazanej alokacji  może zostać zaktualizowana na poziomie Regulaminu Konkursu  
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Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu 

własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

5,00 % w części 

dofinansowania 

pomniejszonego o 

wartość środków 

przeznaczonych na 

wypłatę dotacji na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej i wsparcia 

pomostowego 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

TYP PROJEKTU 4 – WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia: 

– wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności 

gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na 

utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie 

wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności 

gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I 

OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika  

W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 

opuszczeniu programu 

- - podlega monitorowaniu 

2. liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu 

- - 100% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika  

W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z podlega monitorowaniu 
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długotrwale bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie 

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem w programie 
podlega monitorowaniu 

3. Liczba osób bezrobotnych 

niezarejestrowanych w ewidencji urzędów 

pracy objętych wsparciem w programie 

93 

4. Liczba osób biernych zawodowo objętych 

wsparciem w programie 
279 

5. Liczba osób biernych zawodowo, 

nieuczestniczących w kształceniu lub 

szkoleniu, objętych wsparciem w programie 

podlega monitorowaniu  

  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne 

niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa śląskiego (osoby fizyczne, 

które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu Kodeksu 

cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 

 

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla t rybu 

konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium 

jest związane z 

pogorszeniem sytuacji na 

rynku pracy wynikającej z 

następstw ekonomicznych 

stanu zagrożenia 

epidemicznego oraz stanu 

epidemii Interwencja w 

ramach konkursu wymaga 

ukierunkowania wsparcia na 

osoby, które w wyniku 

pandemii wirusa SARS-

CoV-2 utraciły zatrudnienie i 

do dnia rozpoczęcia udziału 

w projekcie pozostawały 

poza rynkiem pracy.  

Z uwagi na fakt, że 

zdecydowana większość 

alokacji w osi I PO WER 

przypada na projekty PUP, 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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które są skierowane 

wyłącznie do osób 

zarejestrowanych jako 

bezrobotne, wsparcie 

konkursowe należy 

skierować do osób 

niezarejestrowanych jako 

bezrobotne tak, by nie 

wspierać tej samej grupy 

docelowej. 

Uczestnikami projektu mogą 

być wyłącznie osoby z 

obszaru realizacji projektu tj. 

subregionu woj. śląskiego 

(zgodnie z założeniami 

projektu). 

Kryterium zostanie 

zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na 

podstawie 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 polityk i spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

2. Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu na etapie ubiegania się 

o dofinansowanie nie przekracza 24 miesięcy i projekt nie trwa dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.  

Uzasadnienie: 

Ograniczony do 24 miesięcy 

czas realizacji projektu 

pozwoli wnioskodawcom 

precyzyjnie zaplanować 

zadania w ramach projektu, 

a co za tym idzie również 

planować wydatki, co 

wpłynie pozytywnie na 

sposób jego realizacji i 

rozliczania. Wskazany okres 

pozwoli również na podjęcie 

odpowiednich działań 

zaradczych w przypadku 

trudności w realizacji 

projektu.  

W uzasadnionych 

przypadkach na etapie 

realizacji projektu, IOK 

dopuszcza możliwość 

odstępstwa w zakresie 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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przedmiotowego kryterium 

poprzez wydłużenie terminu 

realizacji projektu na 

wniosek lub za zgodą IOK. 

Kryterium zostanie 

zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na 

podstawie treści wniosku. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityk i spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

3. Wskazany we wniosku o dofinansowanie obszar realizacji projektu obejmuje wyłącznie jeden z 

subregionów woj. śląskiego. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium 

wynika z podziału alokacji 

na poszczególne subregiony 

woj. śląskiego. Wartości 

alokacji na poszczególne 

subregiony zostanie 

wskazany w Regulaminie 

konkursu w oparciu o 

najbardziej aktualne dane z 

rynku pracy. 

 

Podział woj. śląskiego na 4 

subregiony: północny, 

południowy, centralny i 

zachodni zgodnie ze 

Strategią Rozwoju 

Województwa Śląskiego 

ŚLĄSKIE 2020+. 

Wskazany w treści wniosku 

o dofinansowanie obszar 

realizacji projektu może 

obejmować tylko całość 

subregionu woj. śląskiego.  

Kryterium zostanie 

zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na 

podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

TAK X NIE  
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2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityk i spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.)? 

4. Zaplanowano realizację bezpośredniego wsparcia projektowego (przed rozpoczęciem działalności 

gospodarczej przez uczestnika projektu) oraz rejestrację działalności gospodarczej  na obszarze 

subregionu, z którego dany uczestnik pochodzi.  

Uzasadnienie: 

Zapis kryterium wskazuje 

konieczność realizacji 

wsparcia projektowego 

(przed rozpoczęciem 

działalności gospodarczej tj. 

grupowych lub 

indywidualnych szkoleń 

przygotowujących do 

samodzielnego prowadzenia 

działalności gospodarczej) w 

bliskim otoczeniu 

geograficznym uczestnika 

projektu oraz założenia 

działalności gospodarczej 

na wspieranym w ramach 

projektu obszarze. 

Kryterium zostanie 

zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na 

podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityk i spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

5. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na obszarze realizacji 

projektu, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz 

zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

Uzasadnienie: 

Prowadzenie biura projektu 

na obszarze realizacji 

projektu przez 

Projektodawcę jest 

uzasadnione regionalnym 

charakterem wsparcia. 

Wspieranie rozwoju 

zasobów ludzkich w 

województwie śląskim 

będzie ułatwione poprzez 

zlokalizowanie administracji 

projektów na terenie 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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subregionu  na którym 

realizowany jest projekt 

(lokalizacja administracji 

projektów zgodna z 

kryterium obszaru realizacji 

projektów). Prowadzenie 

biura przez podmiot 

realizujący projekt na 

obszarze realizacji projektu 

pozytywnie wpłynie na 

efektywność realizacji 

projektu, w szczególności 

kwestie organizacyjne 

przedsięwzięcia i 

dostępność dla grup 

docelowych objętych 

wsparciem, jak również 

ułatwi współpracę z 

instytucjami 

zaangażowanymi w proces 

wdrażania i działania 

monitorująco-kontrolne. 

Jednocześnie kryterium nie 

wyklucza jako partnerów w 

projekcie podmiotów spoza 

województwa śląskiego.  

Kryterium zostanie 

zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na 

podstawie treści wniosku. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityk i spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

6. Beneficjent:  

- posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub 

poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia złożenia 

wniosku o dofinansowanie;  

- jest podmiotem prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadający bazę 

materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na 

rzecz sektora MŚP;  

- posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.  

Uzasadnienie: 

Realizacja projektów 

ukierunkowanych na 

wsparcie osób z obszaru 

województwa śląskiego jest 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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uzasadniona regionalnym 

charakterem wsparcia. 

Wskazanie jako grupy 

docelowej osób 

zamieszkujących, lub 

uczących się na terenie 

województwa śląskiego jest 

zgodne z zasadą 

zapewnienia szerokiego 

dostępu do wsparcia 

udzielonego w ramach PO 

WER.  

Kryterium zostanie 

zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na 

podstawie treści wniosku. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityk i spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

7. Realizacja projektu będzie odbywała się zgodnie ze Standardem realizacji usługi w zakresie 

wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.  

Uzasadnienie: 

Kryterium zostało 

wprowadzone w celu 

zapewnienia wszystkim 

uczestnikom projektów 

analogicznego zakresu 

wsparcia. Zasady 

określające zasady 

przyznawania wsparcia, w 

tym zasad udzielania 

pomocy publicznej, zostały 

określone w Standardzie 

realizacji usługi w zakresie 

wsparcia bezzwrotnego na 

założenie własnej 

działalności gospodarczej w 

ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 

2014-2020. stanowiącym 

załącznik do Regulaminu 

konkursu. 

Kryterium zostanie 

zweryfikowane podczas 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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oceny merytorycznej na 

podstawie treści wniosku. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityk i spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

8. Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej obejmującego wyłącznie następujące elementy:  

- szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i 

prowadzenia działalności gospodarczej, 

- udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa,  

- finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

Uzasadnienie: 

Zaplanowane wsparcie musi 

mieć charakter 

kompleksowy, tj. każdy 

uczestnik otrzyma 

możliwość skorzystania z 

pełnego katalogu pomocy: 

przygotowania do 

samodzielnego prowadzenia 

działalności gospodarczej, 

bezzwrotnej dotacji na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej oraz wsparcia 

pomostowego (do 6 mies.). 

Warunek kryterium musi 

zostać spełniony wyłącznie 

na poziomie wniosku o 

dofinansowanie. Nie obliguje 

on beneficjenta do 

udzielenia uczestnikowi 

projektu wsparcia 

fakultatywnego w postaci 

wsparcia pomostowego już 

na etapie realizacji projektu, 

jeżeli uczestnik nie jest 

zainteresowany tego rodzaju 

formą wsparcia. 

Kryterium zostanie 

zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na 

podstawie treści 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 polityk i spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

9. Wnioskodawca założył, na poziomie wniosku o dofinansowanie:  

a) Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej wyłącznie w formie stawki 

jednostkowej (stawka jednostkowa na samozatrudnienie) 

oraz 

b) maksymalną miesięczną kwotę dla wsparcia pomostowego wynikającą z zapisów Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejsk iego Funduszu Społecznego w 

obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu). 

Uzasadnienie: 

Rozliczanie wydatków za 

pomocą metod 

uproszczonych stanowi 

znaczące odciążenie 

administracyjne dla 

beneficjentów oraz instytucji 

wdrażających programy 

finansowane z funduszy 

strukturalnych oraz pozwala 

w większym stopniu skupić 

się na osiąganiu rezultatów 

poszczególnych interwencji. 

Kwota stawki jednostkowej 

na samozatrudnienie jest 

określona w Rozdziale 4.4 

Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-

2020.  

Wprowadzenie kryterium 

służy spełnieniu wymagań 

horyzontalnych związanych 

z rozliczaniem środków na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. 

Kompleksowość wsparcia w 

ramach projektu zostanie 

zapewniona również 

poprzez umożliwienie 

uczestnikowi projektu 

uzyskanie wsparcia 

finansowego w maksymalnej 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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wysokości wynikającej z 

Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków 

Europejsk iego Funduszu 

Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium zostanie 

zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na 

podstawie treści wniosku. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityk i spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

10.  Kluczowy personel projektu posiada minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze merytorycznym, 

za które odpowiada w projekcie.  

Uzasadnienie: 

Celem kryterium jest 

realizacja projektu przez 

personel z odpowiednim 

doświadczeniem w realizacji 

zadań merytorycznych 

projektu. 

Wnioskodawca jest 

zobowiązany wskazać w 

treści wniosku o 

dofinansowanie 

wymaganego 

doświadczenia personelu 

wskazanego z imienia i 

nazwiska i/lub wymaganego 

doświadczenia w przypadku 

personelu, który zostanie 

wybrany na etapie realizacji 

projektu.  

Kryterium wprowadzone z 

uwagi na rekomendację z 

badania ewaluacyjnego pn. 

„Ocena skuteczności i 

trafności kryteriów wyboru 

projektów w ramach PO 

WER”. 

Kryterium zostanie 

zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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podstawie treści wniosku. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityk i spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

11.  Założona minimalna wartość projektu wynosi 2 010 000,00 PLN 

Uzasadnienie: 

Określenie minimalnej 

wartości projektu pozwoli 

realizację projektów o 

lepszej efektywności 

kosztowej i pozwoli na 

wsparcie większej liczby 

uczestników w ramach 

jednego projektu.  

Kryterium zostanie 

zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na 

podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityk i spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

12.  Wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% wydatków kwalifikowalnych projektu pomniejszonych o 

wartość środków przeznaczonych na wypłatę dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 

wsparcia pomostowego. 

Uzasadnienie: 

Ocenie podlega, czy wkład 

własny stanowi nie mniej niż 

5,00% wydatków 

kwalifikowalnych projektu 

pomniejszonych o wartość 

dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej i 

wsparcia pomostowego. 

Wkład własny nie może 

pochodzić od uczestników 

projektu. Kryterium zostanie 

zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na 

podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 
TAK X NIE  
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regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityk i spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.)? 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt jest skierowany w co najmniej 20% 

do osób zamieszkujących (w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego) miasta 

średnie lub miasta tracące funkcje 

społeczno-gospodarcze. 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium realizuje 

założenia rządowej Strategii 

na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju i ma na celu 

premiowanie projektów, 

które już w swoich 

założeniach wspierają osoby 

zamieszkujące miasta 

średnie lub miasta tracące 

funkcje społeczno-

gospodarcze. 

Miasta średnie oraz miasta 

tracące funkcje społeczno-

gospodarcze definiuje się 

jako: „miasta średnie - 

miasta powyżej 20 tys. 

mieszkańców z 

wyłączeniem miast 

wojewódzkich oraz 

mniejsze, z liczbą ludności 

pomiędzy 15-20 tys. 

mieszkańców będące 

stolicami powiatów (tzw. 

miasta tracące funkcje 

społeczno-

gospodarcze)”zgodnie z 

definicją określoną w 

Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków 

Europejsk iego Funduszu 

Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-

2020. Lista miast średnich i 

miast tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze 

stanowi załącznik do 

Regulaminu konkursu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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Kryterium zostanie 

zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na 

podstawie treści wniosku. 

2. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z 

grupy NEET niezarejestrowanych w 

powiatowych urzędach pracy. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Premiowania projektów 

ukierunkowanych wyłącznie 

na osoby NEET spoza 

rejestrów PUP wynika z 

faktu, iż osoby 

niezarejestrowane w PUP 

stanowią 12% uczestników 

Programu, podczas gdy 

udział tych osób wśród osób 

należących do NEET wynosi 

63%. Tym samym 

premiowane  projekty 

przyczynią się do 

zwiększenia odsetka tych 

osób w projektach.  

Kryterium zostanie 

zweryfikowane podczas 

oceny merytorycznej na 

podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

3. Wnioskodawca zapewni, że do realizacji 

projektu zostanie zatrudniona osoba z 

niepełnosprawnością w wymiarze co 

najmniej ½ etatu 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Osoba z 

niepełnosprawnościami - 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. Kryterium ma na 

celu promowanie 

zaangażowania osób z 

niepełnosprawnością w 

projektach 

współfinansowanych ze 

środków UE. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


