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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER

Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny
w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do
potrzeb rynku pracy

FISZKA KONKURSU
PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

Cel szczegółowy
PO WER,
w ramach którego
realizowane będą
projekty1

Cel nr 1: Zwiększenie udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii umiejętności
i rozwoju kapitału ludzkiego, w celu lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku pracy i
gospodarki, w szczególności w zakresie poprawy funkcjonowania szkolnictwa zawodowego
(VET) i systemu kształcenia przez całe życie.

Priorytet
inwestycyjny

PI 11ii Budowanie potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów kształtujących
politykę w zakresie kształcenia, uczenia się przez całe życie, szkolenia i zatrudnienia oraz
polityki społecznej, w tym poprzez pakty sektorowe i terytorialne na rzecz wdrażania reform
na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Lp. konkursu

1

Planowany miesiąc
rozpoczęcia
naboru wniosków o
dofinansowanie2

1

Planowany
kwartał
ogłoszenia
konkursu

2

3

4

5

II

6

7

8

III

X

IV

9

10

11

12

X

Tryb realizacji
konkursu

otwarty
(podzielony na
rundy)

Czy w ramach
konkursu będą
wybierane projekty
grantowe?

TAK

Planowana
alokacja (PLN)

I

X

zamknięty

NIE

X

5 250 000

Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

X

NIE

Minimalny udział wkładu
własnego
w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych projektu

3%

W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty
należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów,
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej
w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach
których projekty będą wybierane.
2
Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć
naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast
zgodnie z podrozdziałem 6.7 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji
harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w
art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.
1

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

1.

Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy
i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia

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

W podziale na3:
Ogółem w konkursie

1.

Kobiety

Mężczyzn

n.d.

n.d.

Liczba stanowisk w zakresie polityki rynku
pracy i dostosowania do jego potrzeb
systemów edukacji i szkolenia zgłaszanych
przez przedstawicieli partnerów społecznych na
forach instytucji dialogu społecznego:
a) krajowych – Rada Dialogu Społecznego,
Rada Rynku Pracy

357

b) regionalnych – WRDS i Wojewódzkie Rady
Rynku Pracy,
c) lokalnych – Powiatowe Rady Rynku Pracy,
w których wykorzystano wyniki badań i analiz
dofinansowanych ze środków EFS
WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na4:
Ogółem w konkursie
Kobiety

1. Liczba badań i analiz przygotowanych na
potrzeby przedstawicieli partnerów społecznych
zamieszczonych w repozytorium wiedzy

Mężczyzn

21

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji)
Nie dotyczy

Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.
4
Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić.
3

Uzasadnienie:
KRYTERIA DOSTĘPU
1.

Wnioskodawcami są partnerzy społeczni tj. reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników
w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego (Dz.U. z 2015 r, poz. 1240) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców
i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55,
poz. 235, z pózn.zm.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002r. Nr 112,poz. 979,
z póżn.zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014r., poz. 167)

Uzasadnienie:

Wprowadzenie kryterium
wynika ze specyfiki typu
operacji oraz
konieczności osiągnięcia
określonego wskaźnika
produktu w ramach
projektów. Zgodnie z
definicją przyjętą w PO
WER, za partnerów
społecznych należy
rozumieć
reprezentatywne
organizacje
pracodawców i
pracowników w
rozumieniu ustawy z
dnia 24 lipca 2015 r. o
Radzie Dialogu
Społecznego i innych
instytucjach dialogu
społecznego (Dz. U.
poz. 1240) oraz
branżowe
i regionalne organizacje
pracodawców i
pracowników w
rozumieniu ustawy z
dnia 23 maja 1991 r.
o organizacjach
pracodawców (Dz. U. Nr
55 poz. 235, z późn.
zm.), ustawy z dnia 22
marca 1989 r.
o rzemiośle (Dz. U. z
2002 r. Nr 112, poz. 979,
z późn. zm.) i ustawy z
dnia 23 maja 1991 r. o
związkach zawodowych
(Dz. U. z 2014 r. poz.
167).

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane
na podstawie treści
złożonego wniosku o
dofinansowanie
projektu PO WER.
Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być
uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art.
45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z
późn. zm.)?

TAK

X

NIE

2.

Okres realizacji projektu jest nie dłuższy niż 24 miesiące.
Wprowadzenie
kryterium wynika z
konieczności
zapewnienia ram
czasowych dla
osiągnięcia wskaźników
rezultatu i produktu w
ramach projektów.

Uzasadnienie:

W szczególnie
uzasadnionych
przypadkach, w trakcie
realizacji projektu, na
wniosek beneficjenta i
za zgodą IOK będzie
istniała możliwość
wydłużenia okresu
realizacji projektu poza
limit określony w
kryterium, jeżeli w
ocenie IOK taka zmiana
przyczyni się do
osiągnięcia założeń
projektu i umożliwi
rozliczenie projektu w
wymaganym przez IOK
terminie.

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane
na podstawie treści
złożonego wniosku o
dofinansowanie
projektu PO WER.
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.)?

3.

NIE

X

Maksymalna wartość projektu wynosi 750 tys. zł.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie kryterium
wynika z konieczności
osiągnięcia
zaplanowanych
wskaźników w ramach
dostępnej alokacji.
Kryterium weryfikowane
jest na podstawie treści
złożonego wniosku
o dofinansowanie
projektu PO WER.

Stosuje się do typu/typów
(nr)

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być
uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art.
45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z
późn. zm.)?

4.

TAK

1

TAK

Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy) w ramach projektu:
a) przygotuje lub dostosuje istniejące metodologię badań i narzędzia badawcze lub analityczne;

NIE

x

b) opracuje strategię wykorzystania wyników badań i analiz;
c) zrealizuje badanie/badania lub analizę/analizy z wykorzystaniem wypracowanych narzędzi;
d) opracuje wyniki każdego badania lub analizy w formie raportu;
e) upowszechni wyniki badań lub analiz wśród przedstawicieli partnerów społecznych w instytucjach dialogu
społecznego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;
f) zaprezentuje wyniki badań i analiz, a także rekomendacje z badań zgodnie ze strategią wykorzystania
wyników badań i analiz;
g) przygotuje raport zawierający informacje dotyczące wykorzystania wyników badań i analiz w pracach
instytucji dialogu społecznego, który zostanie wykorzystany w ramach badania ewaluacyjnego do oceny
stopnia realizacji wskaźnika rezultatu monitorującego aktywność przedstawicieli partnerów społecznych
na forach instytucji dialogu społecznego.
Ponadto Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy) będzie aktywnie uczestniczył w pracach Rady
Programowej, której celem będzie zapewnienie forum współpracy wszystkich Wnioskodawców realizujących
projekty wyłonione do realizacji w przedmiotowym konkursie.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie kryterium
pozwoli zapewnić
kompleksowość
wsparcia i stanowi
minimum założeń
projektu, niezbędnych
do realizacji celu i
osiągniecia rezultatu.

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane
na podstawie treści
złożonego wniosku o
dofinansowanie
projektu PO WER.
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.)?

5.

TAK

NIE

X

Badania i analizy wypracowane w ramach projektu będą dotyczyć polityki rynku pracy i dostosowania do
jego potrzeb systemu edukacji i szkoleń (na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym) i będą stanowić
źródło danych do wzmocnienia udziału partnerów społecznych w kształtowaniu polityki w tym zakresie,
a także podstawę do przygotowywania stanowisk i opinii przez przedstawicieli partnerów społecznych
prezentowanych w instytucjach dialogu społecznego.
Wprowadzenie
kryterium wynika z
konieczności
osiągnięcia określonego
wskaźnika rezultatu w
ramach projektów.

Uzasadnienie:

Jako stanowisko należy
traktować opinię
przedstawiciela partnera
społecznego –
reprezentanta w danym
gremium, popartą
argumentami płynącymi
z wyników badań i
analiz zrealizowanych
przy wsparciu EFS,
przedstawioną na forum
instytucji dialogu
społecznego w formie

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1

pisemnej, przy czym za
formę pisemną rozumie
się również stanowisko
zgłoszone ustnie, o ile
zostało ujęte w
protokole.
Kryterium weryfikowane
na podstawie treści
złożonego wniosku
o dofinansowanie
projektu PO WER.
Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być
uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art.
45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z
późn. zm.)?

6.

TAK

NIE

X

Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy) zapewni, że w efekcie realizacji projektu zostanie zgłoszona
przez partnerów społecznych minimalna liczba stanowisk w zależności od zasięgu badania czy analizy, tzn.:
a)

dla badania lub analizy o zasięgu ogólnopolskim co najmniej 34 stanowiska/opinie, w tym
obowiązkowo 2 na poziomie krajowym (RDS i RRP) oraz 32 na poziomie regionalnym (WRDS
i WRRP),

b)

dla badania lub analizy o zasięgu regionalnym (wojewódzkim) co najmniej 17 stanowisk/opinii,
w tym obowiązkowo 2 na poziomie krajowym (RDS i RRP) oraz 2 na poziomie regionalnym (WRDS
i WRRP),

c)

dla badania lub analizy o zasięgu lokalnym co najmniej 3 stanowiska/opinie,

w których wykorzystano wyniki badań i analiz dofinansowanych ze środków EFS, przy założeniu, że
Wnioskodawca ma przedstawicieli w instytucjach (RDS, WRDS, RRP, WRRP, PRRP) lub zgłasza je
poprzez organizacje reprezentatywne, w których jest zrzeszony (w przypadku RDS oraz RRP).
Wprowadzenie
kryterium wynika z
konieczności
osiągnięcia określonego
wskaźnika rezultatu w
ramach projektów.

Uzasadnienie:

Jako stanowisko należy
traktować opinię
przedstawiciela partnera
społecznego–
reprezentanta w danym
gremium- popartą
argumentami płynącymi
z wyników badań i
analiz zrealizowanych
przy wsparciu EFS,
przedstawioną na forum
instytucji dialogu
społecznego w formie
pisemnej, przy czym za
formę pisemną rozumie
się również stanowisko
zgłoszone ustnie, o ile
zostało ujęte w
protokole.
W przypadku
zgłoszenia/przesłania
analogicznej lub tej
samej opinii w ramach
prac różnych instytucji
do wskaźnika zlicza się
liczbę wszystkich

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1

instytucji, do których
wpłynęła opinia (np. ta
sama opinia zgłoszona
w 16 WRDS realizuje
wskaźnik rezultatu na
poziomie 16).
Kryterium weryfikowane
na podstawie treści
złożonego wniosku o
dofinansowanie projektu
PO WER.
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.)?

7.

TAK

NIE

X

Średni koszt przypadający na 1 badanie lub 1 analizę w projekcie wynosi nie więcej niż 250 000 zł.
Określenie średniego
kosztu badania oraz
analizy w projekcie
zapewni realizację
wskaźnika przy
zakładanej alokacji na
konkurs.

Uzasadnienie:

Określenie maksymalnej
kwoty kosztu średniego
pozostawia
elastyczność
wnioskodawcom co do
sposobu
skonstruowania projektu
zgodnie z ich
faktycznymi potrzebami.
W konkursie możliwe
jest sfinansowanie
zarówno pojedynczych
badań czy analiz, jak i
projektów bardziej
złożonych.

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane
na podstawie treści
złożonego wniosku o
dofinansowanie projektu
PO WER.
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

KRYTERIA PREMIUJĄCE
Nie dotyczy

WAGA

Uzasadnienie:

Stosuje się do typu/typów
(nr)

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej)

X

NIE

Nie dotyczy
Uzasadnienie:

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER

Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie
dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb
rynku pracy

FISZKA KONKURSU
PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Cel nr 1: Zwiększenie udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii umiejętności
i rozwoju kapitału ludzkiego, w celu lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku pracy
i gospodarki, w szczególności w zakresie poprawy funkcjonowania szkolnictwa
zawodowego (VET) i systemu kształcenia przez całe życie.
Cel szczegółowy
PO WER,
w ramach którego
realizowane będą
projekty5

Priorytet
inwestycyjny

CSR wskazuje na potrzebę lepszego dostosowania edukacji do potrzeb rynku pracy,
a także zwiększenia uczestnictwa osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie w celu
dostosowania podaży umiejętności do popytu na nie. Interwencja skierowana do partnerów
społecznych w ramach 11ii będzie wspierać to zalecenie.
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju za kluczowy element w jej wdrażaniu uznaje
zapewnienie dialogu i partnerstwa z interesariuszami poszczególnych polityk sektorowych.
Biorąc pod uwagę znaczenie dialogu społecznego w kształtowaniu rozwiązań, które mają
przyczyniać się do integracji oferty rynku pracy z kwalifikacjami i kompetencjami osób jej
poszukujących, za kluczowe uznano wzmocnienie uczestników tego procesu. Wsparcie trafi
w szczególności do partnerów społecznych funkcjonujących w wymiarze lokalnym
i regionalnym, gdzie deficyty wiedzy i umiejętności w kształtowaniu stanowisk partnerów
społecznych są największe.
PI 11ii Budowanie potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów kształtujących
politykę w zakresie kształcenia, uczenia się przez całe życie, szkolenia i zatrudnienia oraz
polityki społecznej, w tym poprzez pakty sektorowe i terytorialne na rzecz wdrażania reform
na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Lp. konkursu

2

Planowany miesiąc
rozpoczęcia
naboru wniosków o
dofinansowanie6

1

Tryb realizacji
konkursu

Planowany
kwartał
ogłoszenia
konkursu

2

3

I

4

5

6

II

X

III

7

8

9

IV

10

11

12

X
otwarty
(podzielony na
rundy)

zamknięty

X

W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty
należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów,
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej
w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach
których projekty będą wybierane.
6
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.
5

Czy w ramach
konkursu będą
wybierane projekty
grantowe?
Planowana
alokacja (PLN)

TAK

NIE

X

7 700 000
Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

X

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

Minimalny udział wkładu
własnego
w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych projektu

NIE

3,00%

1.

Przeprowadzenie analizy potrzeb kompetencyjnych oraz wypracowanie i wdrożenie
rozwiązań umożliwiających monitorowanie i aktualizowanie potencjału analitycznego
przedstawicieli partnerów społecznych.

2.

Szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje przedstawicieli partnerów społecznych
na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, prowadzące do aktywnego udziału
w dialogu społecznym lub profesjonalizacji tego udziału.

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

W podziale na7:
Ogółem w konkursie

1.

Liczba przedstawicieli partnerów społecznych,
którzy zwiększyli kompetencje niezbędne do
udziału w dialogu społecznym w obszarze
rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb
systemów edukacji i szkolenia

Kobiety

Mężczyzn

n.d.

n.d.

945

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na8:
Ogółem w konkursie
Kobiety

1.

Liczba przedstawicieli partnerów społecznych
objętych wsparciem ukierunkowanym na
zwiększenie udziału w dialogu społecznym w
obszarze rynku pracy i dostosowania do jego
potrzeb systemów edukacji i szkolenia

Mężczyzn

1050

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.
8
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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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji)
Nie dotyczy
Uzasadnienie:
KRYTERIA DOSTĘPU
1.

Wnioskodawcami są partnerzy społeczni tj. reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników
w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego (Dz.U. z 2015 r, poz. 1240) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców
i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55,
poz. 235, z pózn.zm.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002r. Nr 112,poz. 979,
z póżn.zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014r., poz. 167).
Wprowadzenie
kryterium wynika ze
specyfiki typu operacji
oraz konieczności
osiągnięcia określonego
wskaźnika produktu w
ramach projektów.

Uzasadnienie:

Zgodnie z definicją
przyjętą w PO WER, za
partnerów społecznych
należy rozumieć
reprezentatywne
organizacje
pracodawców i
pracowników w
rozumieniu ustawy z
dnia 24 lipca 2015 r. o
Radzie Dialogu
Społecznego i innych
instytucjach dialogu
społecznego (Dz. U.
poz. 1240) oraz
branżowe
i regionalne organizacje
pracodawców i
pracowników w
rozumieniu ustawy z
dnia 23 maja 1991 r.
o organizacjach
pracodawców (Dz. U. Nr
55 poz. 235, z późn.
zm.), ustawy z dnia 22
marca 1989 r.
o rzemiośle (Dz. U. z
2002 r. Nr 112, poz.
979, z późn. zm.) i
ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o związkach
zawodowych (Dz. U. z
2014 r. poz. 167).
Kryterium weryfikowane
na podstawie treści
złożonego wniosku o
dofinansowanie projektu
PO WER.

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1,2

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.)?

2.

TAK

x

NIE

Wsparcie w projekcie kierowane będzie do przedstawicieli Wnioskodawcy i/lub Partnerów (jeśli dotyczy):
1) delegowanych do udziału w dialogu społecznym i/lub
2) przygotowywanych do udziału w dialogu społecznym.
Na potrzeby konkursu i w celu weryfikacji powyższego kryterium przyjmuje się, że dialog społeczny
prowadzony przez delegowanych przedstawicieli Wnioskodawcy i/lub Partnerów musi odbywać się na forum
instytucjonalnym - w instytucjach dialogu społecznego.
Właściwymi instytucjami dialogu społecznego, uczestniczącymi w kształtowaniu polityki w zakresie
kształcenia, uczenia się przez całe życie, szkolenia, zatrudnienia i polityki społecznej, działającymi na
poziomie krajowym, regionalnym lub powiatowym, w których biorą udział lub do udziału, w których są
przygotowywani przedstawiciele Wnioskodawcy i/lub Partnerów, są:
a) Rada Dialogu Społecznego, Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, Rada Rynku Pracy, Wojewódzkie
Rady Rynku Pracy, Powiatowe Rady Rynku Pracy;
b) sektorowe rady ds. kompetencji, komitety monitorujące krajowych i regionalnych programów
operacyjnych.
przy czym Wnioskodawca i/lub Partner obowiązkowo musi kierować wsparcie do przedstawicieli biorących
udział w pracach lub przygotowywanych do udziału w pracach co najmniej 3 z 5 kategorii instytucji
wymienionych
w
punkcie
a)
i
fakultatywnie
do
przedstawicieli
biorących
udział
w pracach lub przygotowywanych do udziału w pracach instytucji wymienionych w punkcie b).

Uzasadnienie:

Kryterium to zapewni
wsparcie przedstawicieli
partnerów społecznych
biorących udział w
dialogu społecznym
oraz przedstawicieli
przygotowywanych do
udziału w dialogu
społecznym. Wsparcie
trafi w szczególności do
partnerów społecznych
funkcjonujących w
wymiarze lokalnym i
regionalnym, gdzie
deficyty wiedzy i
umiejętności w
kształtowaniu stanowisk
partnerów społecznych
są największe.
Wprowadzenie
kryterium pozwoli
zweryfikować, czy
Wnioskodawca i/lub
Partner ma możliwość
wykorzystania nowych/
zwiększonych
kompetencji i czy
aktywnie uczestniczy w
dialogu społecznym i
ma faktyczny potencjał
do kształtowania polityk
(krajowych,
regionalnych,
lokalnych).
Kryterium weryfikowane

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1,2

na podstawie treści
złożonego wniosku o
dofinansowanie projektu
PO WER.
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. Jednostkowy koszt wsparcia uczestnika projektu nie przekracza średnio 7 300 PLN.

Uzasadnienie:

Koszt wsparcia jednego
uczestnika uwzględnia
wszystkie koszty
zaplanowane w ramach
projektu, z wyłączeniem
kosztów racjonalnych
usprawnień w przypadku
zaistnienia w trakcie
realizacji projektu
potrzeby ich
zastosowania w celu
umożliwienia udziału w
projekcie osobom z
niepełnosprawnościami.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1,2

Kryterium weryfikowane
na podstawie treści
złożonego wniosku o
dofinansowanie projektu
PO WER.
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.)?

4.

TAK

x

NIE

Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy):
1) wskazał9 liczbę swoich przedstawicieli i/lub Partnerów (jeśli dotyczy), którzy uczestniczą w pracach
instytucji dialogu społecznego i biorą udział w kształtowaniu polityki w zakresie kształcenia, uczenia
się przez całe życie, szkolenia, zatrudnienia i polityki społecznej, w podziale na:

9

a)

RDS

b)

WRDS

c)

RRP

d)

WRRP

e)

PRRP10

Należy wskazać odpowiednią wartość dla każdego typu instytucji

10

Z przepisów ustawy wynika, iż członkowie WRRP i PRRR są powoływania spośród działających na danym obszarze struktur terenowych
organizacji reprezentatywnych. W przypadku WRRP i PRRP, jeśli Wnioskodawcą jest organizacja reprezentatywna, mogą wystąpić praktyczne
trudności z wyliczeniem liczby przedstawicieli Wnioskodawcy. Wynika to z różnej praktyki stosowania przepisów ustawowych w zakresie trybu
powoływania Rad oraz różnego sposobu umocowania struktur lokalnych w organizacji reprezentatywnej. W praktyce oznacza to, że dwie
organizacje tj. ogólnokrajowa i będąca strukturą lokalną mogą traktować daną osobę jako swojego przedstawiciela – co w świetle ustawy jest
uzasadnione. W konkursie, przypadku wniosków organizacji reprezentatywnych, mogą zaś wystąpić 3 sytuacje:
a)
Organizacja reprezentatywna wskazuje jako swoich przedstawicieli wszystkich członków WRRP i PRRP
b)
Organizacja reprezentatywna wskazuje jako swoich przedstawicieli tylko osoby delegowane bezpośrednio przez nią (z wyłączeniem
osób delegowanych bezpośrednio przez struktury lokalne).
c)
Organizacja reprezentatywna wskazuje jako swoich przedstawicieli cześć członków WRRP i PRRP, w zależności od faktycznej sytuacji
organizacji i zasad współpracy z konkretną strukturą lokalną.

oraz
2) obejmie wsparciem co najmniej:


60% przedstawicieli spośród łącznej ich liczby wskazanej w lit. a-d (poziom krajowy i regionalny)



25% przedstawicieli spośród ich liczby wskazanej w lit. e (poziom powiatowy).
Kryterium pozwoli
zweryfikować, czy
Wnioskodawca i/lub
Partner, uwzględniając
skalę jego działalności,
ma szansę - dzięki
otrzymanemu wsparciu wprowadzić zmianę
jakościową w organizacji.
Kryterium pozwoli
osiągnąć 3 równoległe
cele:
1)

Uzasadnienie:

wsparcie będzie
kierowane
bezpośrednio do
przedstawicieli
wnioskodawcy lub
partnera, co powinno
przekładać się –
dzięki dobrej
znajomości grupy
docelowej – na
lepszą analizę
potrzeb i
dopasowane do nich
programy
rozwojowe,

2)

wnioskodawca i/lub
partner wskaże, w
jakiego typu
instytucjach ma
przedstawicieli
zajmujących się
tematyką objętą
wsparciem, co
zweryfikuje fakt
aktywnego
zaangażowania w
dialog społeczny,

3)

wnioskodawca i/lub
partner obejmie
wsparciem istotną
liczebnie grupę osób
zaangażowanych w
prace tych instytucji
– w skład grupy
docelowej będą
musieli wejść

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1,2

Nadrzędnym celem kryterium, w powiązaniu z kryterium 9, ma być zagwarantowanie że wsparciem zostanie objęta liczba osób gwarantująca
uzyskanie wpływu na kształt polityki. Dlatego możliwe są 3 ww. sposoby liczenia przedstawicieli, a organizacja ma swobodę określenia, który jest
właściwy w jej specyficznej sytuacji.

aktywni uczestnicy
dialogu
społecznego.
W szczególnie
uzasadnionych
przypadkach, w trakcie
realizacji projektu, na
wniosek beneficjenta i za
zgodą IOK będzie
istniała możliwość
objęcia wsparciem
przedstawicieli partnerów
społecznych w innych niż
przedstawione w
niniejszym kryterium
proporcjach, jeżeli w
ocenie IOK taka zmiana
przyczyni się do
osiągnięcia założeń
projektu.
Kryterium weryfikowane
na podstawie treści
złożonego wniosku o
dofinansowanie projektu
PO WER.
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. Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy) wykaże, iż jego przedstawiciele na dzień złożenia wniosku
o dofinasowanie uczestniczą w co najmniej:
a) 911 instytucjach dialogu społecznego, które działają na poziomie krajowym lub regionalnym, tj. RDS,
WRDS, RRP, WRRP, Komitety Monitorujące, sektorowe rady ds. kompetencji lub
b) 10 instytucjach dialogu społecznego, które działają na poziomie powiatowym, tj. PRRP.

Uzasadnienie:

11

Kryterium odnosi się do
zasięgu działalności
Wnioskodawcy i/lub
Partnerów i pozwala
zweryfikować, czy
Wnioskodawca lub
Partnerzy mają
instytucjonalną
możliwość wykorzystania
nowych/ zwiększonych
kompetencji i potencjał
do kształtowania polityk
(krajowych, regionalnych
lub lokalnych) oraz czy
aktywnie i
systematycznie
uczestniczą w dialogu
społecznym
prowadzonym na
poziomie lokalnym,
regionalnym lub
krajowym, przy czym
decydujące znaczenie

Co najmniej poziom krajowy i połowa instytucji regionalnych

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1,2

dla możliwości spełnienia
kryterium ma
zaangażowanie w dialog
regionalny i lokalny.
Kryterium weryfikowane
na podstawie treści
złożonego wniosku o
dofinansowanie projektu
PO WER.
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. Okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 24 miesiące.
Wprowadzenie kryterium
wynika z konieczności
zapewnienia ram
czasowych dla
osiągnięcia wskaźników
rezultatu i produktu w
ramach projektów.

Uzasadnienie:

W szczególnie
uzasadnionych
przypadkach, w trakcie
realizacji projektu, na
wniosek beneficjenta i
za zgodą IOK będzie
istniała możliwość
wydłużenia okresu
realizacji projektu poza
limit określony w
kryterium, jeżeli w
ocenie IOK taka zmiana
przyczyni się do
osiągnięcia założeń
projektu i umożliwi
rozliczenie projektu w
wymaganym przez IOK
terminie.

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1,2

Kryterium weryfikowane
na podstawie treści
złożonego wniosku o
dofinansowanie projektu
PO WER.
Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być
uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art.
45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z
późn. zm.)?

TAK

x

NIE

7. Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy) w ramach projektu w celu zwiększenia udziału partnerów
społecznych w dialogu społecznym w obszarze rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów
edukacji i szkolenia wykona następujące działania:
a)

dokona analizy kompetencji przedstawicieli partnerów społecznych na poziomie organizacji; w tym
poprzez badania deficytów i potrzeb przedstawicieli partnerów społecznych w zakresie wsparcia
edukacyjnego zwiększającego ich udział w dialogu społecznym w obszarze rynku pracy
i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia;

b)

wypracuje profil kompetencyjny uczestnika dialogu społecznego;

c)

wypracuje i zaktualizuje mechanizmy wsparcia kompetencji przedstawicieli partnerów społecznych;

d)

wypracuje i zaktualizuje narzędzia weryfikacji aktywności partnerów społecznych i będzie prowadził
okresową analizę tej aktywności;

e)

przeprowadzi szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje przedstawicieli partnerów społecznych
na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, prowadzące do aktywnego udziału w dialogu
społecznym lub profesjonalizacji tego udziału.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie
kryterium pozwoli
zapewnić
kompleksowość
wsparcia i stanowi
minimum założeń
projektu, niezbędnych
do realizacji celu i
osiągniecia rezultatu.

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1,2

Kryterium
weryfikowane na
podstawie treści
złożonego wniosku o
dofinansowanie
projektu PO WER.
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

8. Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy) zapewni trwałość wypracowanych w ramach projektu narzędzi
umożliwiających monitorowanie i aktualizowanie potencjału analitycznego przedstawicieli partnerów
społecznych, w tym służących do badania potrzeb szkoleniowych oraz weryfikacji aktywności partnerów
społecznych, poprzez ich stosowanie przez co najmniej okres równy okresowi realizacji projektu, lecz nie
krócej niż 1 rok od zakończenia realizacji projektu.

Uzasadnienie:

Projekt umożliwi
Wnioskodawcom i/lub
Partnerom stworzenie
lub adaptację do
własnych potrzeb
narzędzi
umożliwiających
monitorowanie i
aktualizowanie
potencjału
analitycznego
przedstawicieli
partnerów społecznych,
które powinny im służyć
także po zakończeniu
jego realizacji. Należy
oczekiwać, że w
ramach zadań
związanych z
wypracowaniem i
zaktualizowaniem
mechanizmów wsparcia
kompetencji
przedstawicieli
partnerów społecznych
nastąpi wdrożenie
wypracowanych w

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1,2

projekcie narzędzi do
głównego nurtu
działalności partnerów
społecznych objętych
wsparciem.
Kryterium podlega
ocenie na podstawie
treści złożonego
wniosku
o dofinansowanie
projektu PO WER.
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/lub Partner (jeśli dotyczy) określił ramowe zasady komunikacji i współpracy pomiędzy
przedstawicielami objętymi wsparciem w projekcie. Zasady te mogą ulec uzupełnieniu / rozszerzeniu w efekcie
realizacji projektu.

Uzasadnienie:

Kryterium pozwoli
zweryfikować, czy
Wnioskodawca i/lub
Partner wie, jak
zwiększyć trwałość
efektów wsparcia i
poprawić szanse na
skuteczny udział swoich
przedstawicieli w
kształtowaniu polityk.

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1,2

Kryterium
weryfikowane na
podstawie treści
złożonego wniosku o
dofinansowanie
projektu PO WER.
Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być
uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie art.
45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z
późn. zm.)?

TAK

x

NIE

KRYTERIA PREMIUJĄCE
1.

Projekt jest realizowany w Partnerstwie pomiędzy
organizacjami partnerów społecznych, które
łącznie delegują przedstawicieli do pracy w
instytucjach dialogu społecznego działających na
wszystkich trzech poziomach, tj. na poziomie
krajowym i regionalnym i lokalnym.

WAGA

10

W przypadku projektów realizowanych w takim
Partnerstwie, w kryteriach 4,5 wskazywane są
odpowiednie wartości, osobno dla Wnioskodawcy
i/lub Partnera/ów (jeśli dotyczy).

Uzasadnienie:

Projekty, w których
wsparciem będą objęte
osoby aktywne na
wszystkich 3 poziomach
dialogu społecznego,

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1,2

pozwolą na:
a) wymianę wiedzy i
doświadczenia
wynikającego z
pracy w różnych
instytucjach,
b) budowanie relacji
pomiędzy
uczestnikami dialogu
na rożnych
poziomach – od
krajowego po
powiatowy,
c) podejmowanie
inicjatyw, w których
wykorzystywany jest
potencjał, a
jednocześnie
uwzględniona
specyfika każdego z
tych poziomów.

Kryterium podlega
ocenie na podstawie
treści złożonego
wniosku o
dofinansowanie
projektu PO WER.
2.

Przedstawiciele delegowani przez Wnioskodawcę
lub partnera uczestniczą w co najmniej:




12 instytucjach dialogu społecznego, które
działają
na
poziomie
krajowym
lub
regionalnym (tj. RDS, WRDS, RRP, WRRP)
lub

WAGA

10

50 instytucjach dialogu społecznego, które
działają na poziomie powiatowym (PRRP)
Większa liczba instytucji
dialogu społecznego, w
których uczestniczą
osoby objęte
wsparciem:
a)

Uzasadnienie:

gwarantuje
większy wpływ na
politykę, od lokalnej
po ogólnokrajową,

b) wzmacnia
systemowy
charakter wsparcia
(jego efekty nie będą
punktowe, a
przełożenie na
jakość dialogu
społecznego –

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1,2

większe),
c) pozwoli na szersze
upowszechnienie
efektów projektu, w
tym standardów
kompetencyjnych w
instytucjach dialogu
społecznego.
Kryterium podlega
ocenie na podstawie
treści złożonego
wniosku o
dofinansowanie
projektu PO WER.
3.

Wnioskodawca obejmie wsparciem co najmniej
100 osób.

WAGA

10

Większa liczba osób
objętych wsparciem
gwarantuje, że
wsparciem tym będą
objęte osoby aktywne
w różnych instytucjach
dialogu społecznego. To
z kolei ułatwi:
a)

autentyczną
wymianę
doświadczeń
pomiędzy tymi
uczestnikami,

b)

budowanie
bliższych relacji
pomiędzy tymi
uczestnikami, a tym
samym pomiędzy
różnymi poziomami
dialogu
społecznego,

Uzasadnienie:

c)

Stosuje się do typu/typów
(nr)

wypracowanie i
upowszechnienie
standardu
kompetencyjnego
uczestnika dialogu
społecznego.

Kryterium podlega
ocenie na podstawie
treści złożonego wniosku
o dofinansowanie
projektu PO WER.
KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej)
Nie dotyczy
Uzasadnienie:

1,2

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Pieczęć i
podpis osoby
upoważnionej

DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH,
KTÓRYCH FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3
USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI
SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (DZ.U. Z 2017 R. POZ. 1460, z późn. zm.)
(wypełnia Instytucja Zarządzająca POWER, wprowadzając Roczny Plan Działania jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER)

