
 

Strona 1 z 5 

Załącznik do uchwały nr 340 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014- 2020 z dnia 25 listopada 2020 roku. 

 

Zmiany w fiszce konkursu PARP Kompetencje dla sektorów, zawartej w Rocznym 

Planie Działania PO WER na 2020 rok, związane są ze zmianą alokacji na konkurs 

oraz podpisaniem aneksów antycovidowych do realizowanych umów.  

Lp. Było Jest Uzasadnienie 

1.  Planowana alokacja: 

122 668 000,00 zł 
Planowany podział alokacji 
na sektory:  
1) budowlany – 6 773 732 
zł 
2) finansowy – 2 664 052 zł 
3) IT – 2 896 707 zł 
4) motoryzacyjny – 3 557 
724 zł 
5) opieka zdrowotna i 
pomoc społeczna – 5 949 
855 zł 
6) przemysł mody i 
innowacyjnych tekstyliów – 
2 163 853 zł 
7) turystyczny – 2 207 157 
zł 
8) odzysku materiałowego 
surowców – 8 069 288 zł 
9) żywności wysokiej 
jakości – 10 146 637 zł 
10) nowoczesnych usług 
biznesowych – 10 046 116 
zł 
11) komunikacji 
marketingowej – 9 881 554 
zł 
12) telekomunikacji – 7 975 
000 zł 
13) gospodarki wodno-
ściekowej i rekultywacji – 8 
129 603 zł 
14) chemiczny – 9 620 888 
zł 
15) przemysłu lotniczo-
kosmicznego – 8 024 488 
zł 

Planowana alokacja: 

66 904 573,00 zł * 
Planowany podział alokacji 
na sektory:  
1) budowlany – 6 773 
732,00 zł  
2) finansowy – 1 667 
427,80 zł   
3) IT ** – 0,00 zł  
4) motoryzacyjny – 2 676 
703,84 zł  
5) opieka zdrowotna i 
pomoc społeczna – 3 198 
095,00 zł  
6) przemysł mody i 
innowacyjnych tekstyliów – 
2 163 853,00 zł  
7) turystyczny – 2 207 
157,00 zł  
8) odzysku materiałowego 
surowców – 6 915 388,00 
zł  
9) żywności wysokiej 
jakości – 5 348 331,99 zł  
10) nowoczesnych usług 
biznesowych – 10 046 
116,00 zł  
11) komunikacji 
marketingowej – 5 497 
658,19 zł  
12) telekomunikacji – 1 703 
350,00 zł  
13) gospodarki wodno-
ściekowej i rekultywacji – 2 
153 679,20 zł  
14) chemiczny – 3 121 
252,75 zł  
15) przemysłu lotniczo-

Zmiana alokacji 
związana z 
niwelowaniem 
skutków pandemii. 
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16) kompetencji w handlu – 
16 130 232 zł 
17) usług rozwojowych  – 8 
431 114 zł 
 

(…) 

kosmicznego – 1 752 
838,00 zł  
16) kompetencji w handlu – 
9 747 812,02 zł  
17) usług rozwojowych*** – 
1 931 178,21 zł 

(…) 

* W celu niwelowania 
negatywnych skutków 
pandemii PARP, w 
uzgodnieniu z IZ PO WER, 
przeznaczyła 55 763 
426,57 zł na realizację 
pilnych działań 
szkoleniowych lub 
doradczych wynikających z 
rekomendacji 13 
sektorowych rad ds. 
kompetencji wskazanych 
poniżej. Działania 
antycovidowe są 
realizowane od września 
2020 r. przez 7 
Beneficjentów, z którymi 
PARP podpisała aneksy do 
umów o dofinansowanie 
projektów w ramach 
działania 2.21 typ 1 i 4 PO 
WER.   

Działania antycovidowe – 
13 sektorów (finansowy - 
996 624,20 zł, IT - 2 896 
706,55 zł, motoryzacyjny - 
881 020,16 zł,  opieka 
zdrowotna i pomoc 
społeczna - 2 751 760,00 
zł, odzysku materiałowego 
surowców - 1 153 900,00 
zł, żywności wysokiej 
jakości - 4 798 305,01 zł, 
komunikacji marketingowej 
- 4 383 895,81 zł, 
telekomunikacji - 6 271 
650,00 zł, gospodarki 
wodno-ściekowej i 
rekultywacji - 5 975 923,80 
zł, chemiczny - 6 499 
635,25 zł, przemysł 
lotniczo-kosmiczny - 6 271 
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650,00 zł, kompetencji w 
handlu - 6 382 420,00 zł, 
usług rozwojowych - 6 499 
935,79 zł).  

** W przypadku 
oszczędności powstałych w 
ramach PO WER, za zgodą 
IZ PO WER, dopuszcza się 
możliwość objęcia sektora 
IT konkursem.  

*** Na działania 
antycovidowe dla sektora 
usług rozwojowych planuje 
się przeznaczyć dodatkowo 
4 266 000,00 zł z 
pierwotnej alokacji 
konkursu w celu 
dodatkowego wsparcia 
tego sektora poprzez 
aneksowanie realizowanej 
umowy o dofinansowanie. 

2. Wskaźnik rezultatu: 
Liczba pracowników, w tym 
pracowników dużych 
przedsiębiorstw , którzy 
podnieśli kompetencje w 
zakresie rekomendowanym 
przez sektorowe rady ds. 
kompetencji. Wartość 
docelowa: 11 040 

Wskaźnik rezultatu: 
Liczba pracowników, w tym 
pracowników dużych 
przedsiębiorstw , którzy 
podnieśli kompetencje w 
zakresie rekomendowanym 
przez sektorowe rady ds. 
kompetencji. Wartość 
docelowa: 6 138 

Zmiana wynika ze 
zmiany alokacji. 

3.  Wskaźnik produktu: 

Liczba pracowników, w tym 

pracowników dużych 

przedsiębiorstw  objętych 

wsparciem szkoleniowym 

lub doradczym w zakresie 

rekomendowanym przez 

sektorowe rady ds. 

kompetencji. Wartość 

docelowa: 12 267 

Wskaźnik produktu: 
Liczba pracowników, w tym 
pracowników dużych 
przedsiębiorstw  objętych 
wsparciem szkoleniowym 
lub doradczym w zakresie 
rekomendowanym przez 
sektorowe rady ds. 
kompetencji. Wartość 
docelowa: 6 820 

Jw. 

4. Uzasadnienie kryterium 

dostępu nr 1: 

IOK planuje ogłoszenie 

minimum trzech rund w 

ramach konkursu, tj. I 

rundy konkursowej w I 

Uzasadnienie kryterium 

dostępu nr 1: 

IOK planuje ogłoszenie 
minimum trzech rund w 
ramach konkursu. I runda 
została ogłoszona w I 
kwartale 2020r. Ogłoszenie 

Zaktualizowano 
zapisy zgodnie ze 
stanem faktycznym.  
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kwartale 2020r., II rundy 

konkursowej w II kwartale 

2020 r. oraz III rundy 

konkursowej w IV kwartale 

2020 r.   

II rundy konkursowej 
planowane jest w IV 
kwartale 2020 r.  a 
ogłoszenie III rundy 
konkursowej planowane 
jest w I kw. 2021 r. 

5. Kryterium dostępu nr 6: 

(…) 

Kryterium dostępu nr 6: 

a) W przypadku I rundy 

konkursowej   

(…) 

b) W przypadku kolejnych 

rund konkursu  

Podmiot posiadający 

aktywną/e umowę/y o 

dofinansowanie 

projektu/ów w ramach PO 

WER zawartą/e z PARP 

może wystąpić jako 

Wnioskodawca lub partner 

we wniosku o 

dofinansowanie projektu 

złożonym w ramach rundy 

konkursowej pod 

warunkiem, że zrealizował 

co najmniej 30% pierwotnej   

wartości każdej umowy, o 

której mowa w kryterium.  

Kryterium dotyczy 

podmiotów, które w dniu 

złożenia wniosku w ramach 

rundy konkursowej mają 

aktywną/e umowę/y o 

dofinansowanie 

projektu/ów zawartą/e z 

PARP w ramach działania 

2.2 lub 2.21 PO WER w 

terminie poprzedzającym 

12 miesięcy przed 

terminem ogłoszenia danej 

rundy konkursowej. 

W odniesieniu do II 
rundy konkursu 
dodano zapis 
dotyczący wymogu 
zrealizowania co 
najmniej 30% 
pierwotnej wartości 
umowy. Zapis 
związany jest z 
zapewnieniem 
niedyskryminowania 
projektodawców, 
którzy zdecydowali 
się na realizację 
działań 
antycovidowych i 
aneksowali umowy.  

6. Uzasadnienie kryterium 

dostępu nr 6: 

(…) 

Uzasadnienie kryterium 

dostępu nr 6: 

(…) 

Przez zrealizowanie co 

Jw. 
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najmniej 30% pierwotnej 

wartości każdej aktywnej 

umowy o dofinansowanie 

projektu zawartej z PARP 

w ramach PO WER należy 

rozumieć sytuację gdy 

podmiot w dniu złożenia 

wniosku w ramach 

konkursu, przedstawił do 

PARP wnioski o płatność, z 

których wynika rozliczenie 

co najmniej 30% pierwotnej 

wartości w ramach każdej 

umowy w ramach PO 

WER, o której mowa w 

kryterium. 

(…) 

Przez pierwotną wartość 

umowy rozumie się wartość 

umowy bez aneksów 

zwiększających jej wartość.   

(…) 

  


