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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

DZIAŁANIE PO WER

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

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Tytuł lub zakres
projektu12

EDUKACJA DLA RYNKU PRACY. UDZIAŁ PARTNERÓW SPOŁECZNYCH
W KSZTAŁTOWANIU STRATEGII UMIEJĘTNOŚCI I ROZWOJU KAPITAŁU
LUDZKIEGO.

Cel szczegółowy PO
WER, w ramach
którego projekt
będzie realizowany

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.

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
projektu

Przygotowanie na bazie istniejącego portalu „dialog społeczny” repozytorium wiedzy
zawierającego wyniki badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do
jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia, a także prowadzenie forum współpracy,
przygotowanie agendy badawczej.
Celem projektu jest przygotowanie na bazie istniejącego portalu „dialog społeczny”
repozytorium wiedzy zawierającego wyniki badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy
i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia, a także prowadzenie
forum współpracy oraz przygotowanie agendy badawczej.

Cel główny projektu

Kamienie milowe
projektu13

Realizator projektu będzie odpowiedzialny za wykorzystanie m.in. badań i analiz
powstałych w wyniku przeprowadzonego konkursu w Działaniu 2.20 dotyczącego
realizacji i upowszechniania badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania
do jego potrzeb systemu edukacji i szkoleń i stworzenie na tej podstawie repozytorium
wiedzy na bazie istniejącego portalu „dialog społeczny”. Ponadto, w trakcie realizacji
projektu poprzez portal „dialog społeczny” będzie prowadzone forum współpracy
partnerów społecznych, którego celem będzie przede wszystkim zwiększenie ich udziału
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 uczenia się przez całe życie.
Kolejnym zadaniem w projekcie będzie również opracowanie wspólnej agendy badawczej
dla badań i analiz realizowanych przez partnerów społecznych.
I kamień milowy 4 miesiące od rozpoczęcia realizacji projektu
Opracowanie i przyjęcie agendy badawczej w ramach prac Rady Programowej
(ok. 5 % wartości projektu)
II kamień milowy 10 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu
Uruchomienie i prowadzenie platformy zawierającej repozytorium wiedzy oraz

12

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

Zgodnie z podrozdziałem 5.2.1 Polityka spójności rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa
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).
13

forum współpracy (ok. 95 % wartości projektu)

Podmiot zgłaszający
projekt14

MRPiPS

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego, zwane dalej
CPS „Dialog”, jest państwową jednostką budżetową, podległą Ministrowi Pracy i Polityki
Społecznej. Zgodnie z zarządzeniem nr 43 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
10 listopada 2015 r., w sprawie nadania statutu CPS „Dialog”, celem jednostki jest m.in.
realizacja zleconych przez Ministra zadań szkoleniowych, badawczych, informacyjnych,
wydawniczych i publikacyjnych oraz innych zadań na rzecz partnerstwa i dialogu
społecznego, w tym: a) kształcenie i doskonalenie uczestników dialogu społecznego,
b) doradztwo i opracowywanie ekspertyz, c) wykonywanie prac badawczych i
analitycznych w dziedzinie zbiorowych stosunków pracy, d) promowanie nowych
rozwiązań w dziedzinie zbiorowych stosunków pracy oraz bezkonfliktowych metod
kształtowania tych stosunków.

Uzasadnienie wyboru
podmiotu, który
będzie
wnioskodawcą15

Do podstawowych zadań CPS „Dialog” należy: prowadzenie działalności badawczej,
doradczej i informacyjnej; organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej oraz
konferencji i warsztatów; prowadzenie działalności wydawniczej i publikacyjnej;
współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu działania;
obsługa techniczna, organizacyjna i kancelaryjno-biurowa oraz ekspercka Rady Dialogu
Społecznego. Wykonując działania statutowe, Centrum dąży do dalszego
upowszechniania i pogłębiania idei szeroko rozumianego dialogu społecznego poprzez
wykonywanie prac badawczo-informacyjnych, wydawniczych i publikacyjnych. CPS
„Dialog” rozwija działania mające na celu promowanie idei dialogu społecznego i
obywatelskiego. W tym celu opracowuje publikacje poświęcone polityce społecznej, a
szczególnie
zagadnieniom
związanym
z tematyką rynku pracy, zbiorowych stosunków pracy oraz partnerstwa społecznego.
W latach 2016-2017 Centrum wydawało kwartalnik „Dialog. Pismo dialogu społecznego”,
który stanowił forum wymiany poglądów na temat realizacji idei dialogu społecznego
w kraju i zagranicą, ukazywał dotychczasowe doświadczenia w procesie zawierania
porozumień społecznych oraz analizował wyzwania, jakim muszą sprostać instytucje
dialogu oraz biuletyny z analizami oraz materiałami pochodzącymi z konferencji
organizowanych przez Centrum, w łącznej ilości 5100 egzemplarzy rocznie. W latach
2016-2017 odbyło się 735 różnego rodzaju spotkań, w których wzięło udział 25 064 osób.
Ponadto, Centrum zrealizowało kilka przedsięwzięć finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Na swoim koncie ma realizację czterech projektów unijnych:
„Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy”,
„Praca dla dwojga”, „Platforma e-Dialog”, „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu
społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego”.

Czy projekt będzie
realizowany w
partnerstwie?

TAK

NIE

X

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.
14

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 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) oraz podrozdziału
5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa
15

Podmioty, które będą
partnerami
w projekcie
i uzasadnienie ich
wyboru16

n.d

Czy projekt będzie
projektem
grantowym?

TAK

Przewidywany termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał albo miesiąc
oraz rok)
Przewidywany okres
realizacji projektu

NIE

X

Data zakończenia
(miesiąc oraz rok)

06.2021

III kwartał 2018 r.

Data rozpoczęcia
(miesiąc oraz rok)

01.2019

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN)
w roku 2018

w roku 2019

w roku 2020

w roku 2021

w roku 2022

ogółem

n.d

199 087,50

70 541,50

61 159,00

n.d

330 788,14

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN)
TAK

NIE

x

Szacowany wkład UE (PLN)
278 788,25
OPIS PROJEKTU
Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym 17

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.
16

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 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) oraz podrozdziału
5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa
17

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. poz. 1146):
Charakter i cel projektu, związany z działaniami koncepcyjnymi w obszarze dialogu społecznego w wymiarze
ogólnopolskim, w tym opracowaniem koncepcji repozytorium wiedzy i agendy badawczej a także narzędzi
wspierających dialog społeczny pozwala wskazać instytucję odpowiedzialną merytorycznie na poziomie
centralnym za realizację zadań we wskazanym zakresie.
Zakres merytoryczny projektu odpowiada obowiązkom nałożonym na CPS „Dialog” przez ministra właściwego ds.
pracy i zabezpieczenia społecznego aktami prawnymi, związanymi m.in. ze współuczestniczeniem w działaniach
Ministra na rzecz partnerstwa i dialogu społecznego.
Posiadane przez podmiot będący Wnioskodawcą zasoby merytoryczne oraz instytucjonalne, a także zintegrowany
charakter działań zaproponowanych w ramach projektu, pozwalają na osiągnięcie optymalnej efektywności
kosztowej. Zakłada się, iż działania te przyczynią się do zwiększenia efektywności polityki publicznej realizowanej
na poziomie krajowym, komplementarnie w stosunku do efektów zakładanych w ramach projektów wyłonionych do
dofinansowania w trybie konkursowym w Działaniu 2.20.
Dodatkowe przesłanki dla trybu pozakonkursowego:
1) Charakter i cel projektu będą miały wymiar ogólnokrajowy i systemowy, produkty projektu będą włączane
do prac m.in. Rady Dialogu Społecznego.
2) Budowa ogólnopolskiego otwartego dla wszystkich repozytorium wiedzy i rozwój jednolitego,
powszechnego i rozpoznawalnego portalu dialogu społecznego stanowiącego forum współpracy
przyczyni się do pobudzania i wzmacniania 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 uczenia
się przez całe życie.
Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu
W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania polegające m.in. na analizie istniejącego portalu „dialog
społeczny” i oceny jego funkcjonalności pod kątem wykorzystania go a następnie przystosowania do celów
planowanego repozytorium wiedzy i prowadzenia szerokiego forum współpracy. Zakłada się, iż portal będzie miał
otwarty charakter, bez ograniczenia dostępu. Realizator projektu będzie odpowiedzialny za wykorzystanie m.in.
badań i analiz powstałych w wyniku przeprowadzonego konkursu w Działaniu 2.20 dotyczącego realizacji
i upowszechniania badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemu edukacji
i szkoleń i stworzenie na tej podstawie repozytorium wiedzy na bazie istniejącego portalu „dialog społeczny”.
Projekt przewiduje powołanie Rady Programowej, w której składzie będą wszyscy projektodawcy (wraz z
Parterami – jeśli dotyczy), których projekty zostaną wyłonione do dofinansowania w konkursie w Działaniu 2.20 w
ramach typu operacji: „Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania
do jego potrzeb systemu edukacji i szkoleń”. Zadaniem Rady Programowej będzie m.in. przygotowanie agendy
badawczej dla badań i analiz, na podstawie wybranych do dofinansowania projektów w ramach ww. konkursu.
Agenda badawcza będzie miała charakter dokumentu zawierającego stan wyjściowy w zakresie badań i analiz i
potrzeb, zidentyfikowanych przez partnerów społecznych w ramach procedury konkursowej, na wszystkich
szczeblach w tym zakresie przede wszystkim w obszarze polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb
systemów edukacji i szkolenia. Celem Rady Programowej będzie zapewnienie forum współpracy wszystkim
wnioskodawcom
realizującym
projekty
w ramach ww. konkursu. Ostatnim elementem projektu będzie prowadzenie szerokiego forum współpracy na
portalu „dialog społeczny” dla partnerów społecznych, którego celem będzie przede wszystkim zwiększenie ich
udziału
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 uczenia się przez całe życie.
Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych

Grupą docelową w projekcie będą organizacje pracodawców i pracowników oraz ich lokalne struktury.

W ramach projektu Beneficjent zobowiązany będzie do zabezpieczenia organizacyjno-logistycznego działania
Komitetu Sterującego, którego zadaniem będzie podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących realizacji projektu
oraz działania repozytorium wiedzy a także zatwierdzanie produktów projektu powstałych w trakcie jego realizacji.
W skład Komitetu wejdą przedstawiciele reprezentatywnych partnerów społecznych.
W ramach interwencji przeprowadzone zostaną następujące zadania:

I kamień milowy 4 miesiące od rozpoczęcia realizacji projektu
Opracowanie i przyjęcie agendy badawczej w ramach prac Rady Programowej (ok. 5 % wartości projektu)
Rada Programowa rozpocznie prace po rozstrzygnięciu konkursu w Działaniu 2.20 w ramach typu operacji:
„Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb
systemu edukacji i szkoleń”. W skład Rady Programowej wejdą wszyscy projektodawcy (wraz z Partnerami – jeśli
dotyczy), których projekty zostaną wyłonione do dofinansowania w ww. konkursie. Zadaniem Rady Programowej
będzie m.in. przygotowanie agendy badawczej dla badań i analiz, na podstawie wybranych do dofinansowania
projektów
w ramach ww. konkursu. Agenda badawcza będzie miała charakter dokumentu zawierającego stan wyjściowy
w zakresie badań i analiz i potrzeb, zidentyfikowanych przez partnerów społecznych w ramach procedury
konkursowej, na wszystkich szczeblach w tym zakresie przede wszystkim w obszarze polityki rynku pracy
i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia. W ramach zadania przewiduje się organizację
spotkań Rady Programowej, koszt sporządzenia agendy badawczej oraz jej upowszechnienie.
II kamień milowy 10 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu.
Uruchomienie i prowadzenie platformy zawierającej repozytorium wiedzy oraz forum współpracy (ok. 95 %
wartości projektu).
Celem zadania jest przygotowanie na bazie istniejącego portalu „dialog społeczny” repozytorium wiedzy
zawierającego wyniki badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów
edukacji i szkolenia powstałych w wyniku przeprowadzonego konkursu w Działaniu 2.20 dotyczącego realizacji
i upowszechniania badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemu edukacji
i szkoleń. W ramach tego zadania przeprowadzone zostaną działania polegające m.in. na analizie istniejącego
portalu „dialog społeczny” i oceny jego funkcjonalności pod kątem wykorzystania go a następnie jego
przystosowania do celów planowanego repozytorium wiedzy oraz prowadzenia szerokiego forum współpracy
Zakłada się, iż portal będzie miał otwarty charakter, bez ograniczenia dostępu. Zadanie to będzie polegało
również na prowadzeniu szerokiego forum dla współpracy partnerów społecznych, którego celem będzie przede
wszystkim zwiększenie ich udziału 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. W ramach prac
dostosowawczych portalu dialog społeczny, zostanie zapewnione, iż repozytorium wiedzy będzie spełniało
wymagania
dostępności
dla
osób
z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardami dostępności, stanowiącymi zapisy zawarte w załączniku do
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.W ramach niniejszego zadania przewiduje się zatrudnienie osoby do obsługi portalu „dialog społeczny,
aktualizację i przebudowę istniejącego portalu, utrzymanie platformy i prowadzenie aktywnego szerokiego forum
oraz jego upowszechnienie.
Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas
przez wnioskodawcę lub inne instytucje
W CPS Dialog organizowanych jest wiele spotkań i posiedzeń zespołów problemowych w ramach Rady Dialogu
Społecznego, która jest filarem dialogu społecznego w Polsce oraz trójstronnych zespołów branżowych.
Organizowane są również konferencje, seminaria i warsztaty animowane przez uczestników dialogu społecznego.
Centrum udostępnia im swoją bazę lokalową oraz służy wsparciem organizacyjnym i obsługą techniczną.
W latach 2016-2017 odbyło się 735 różnego rodzaju spotkań, w których wzięło udział 25064 osób.
CPS „Dialog” rozwija działania mające na celu promowanie idei dialogu społecznego i obywatelskiego. W tym celu
opracowuje publikacje poświęcone polityce społecznej, a szczególnie zagadnieniom związanym z tematyką rynku
pracy, zbiorowych stosunków pracy oraz partnerstwa społecznego. W latach 2016-2017 Centrum wydawało
kwartalnik „Dialog. Pismo dialogu społecznego” który stanowił forum wymiany poglądów na temat realizacji idei

dialogu społecznego w kraju i zagranicą, ukazywał dotychczasowe doświadczenia w procesie zawierania
porozumień społecznych oraz analizował wyzwania, jakim muszą sprostać instytucje dialogu oraz biuletyny
z analizami oraz materiałami pochodzącymi z konferencji organizowanych przez Centrum, w łącznej ilości 5100
egzemplarzy rocznie.
Ponadto Centrum zrealizowało kilka przedsięwzięć finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na
swoim koncie ma realizację czterech projektów unijnych: ”Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów
aktywizujących rynki pracy”, „Praca dla dwojga”, „Platforma e-Dialog”, „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu
społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego”. Ten ostatni projekt był realizowany
w partnerstwie z Departamentem Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz
CPS „Dialog” i dotyczył stworzenia koncepcji wsparcia instytucjonalnego polskich uczestników dialogu
społecznego w ramach realizacji projektu systemowego.
Projekt był współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet V Dobre rządzenie. Działanie
5.5. Rozwój Dialogu Społecznego). Było to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie, którego zadaniem było
wypracowanie systemu wsparcia eksperckiego dla partnerów społecznych dialogu. Projekt miał przede wszystkim
charakter badawczo-diagnostyczny. Wśród najważniejszych działań znalazło się przeprowadzenie analizy stanu
mechanizmów dialogu społecznego w Polsce, która stała się podstawą do sformułowania rekomendacji dla ich
modyfikacji. Zbadano także potrzeby szkoleniowe uczestników dialogu społecznego na poziomie zakładowym,
regionalnym i ogólnokrajowym. A odpowiedzią na nie było stworzenie odpowiedniego systemu kształcenia
w zakresie dialogu społecznego. Ponadto, powstały także analizy modeli wsparcia, które funkcjonują w wybranych
krajach UE oraz koncepcja wsparcia eksperckiego uczestników polskiego dialogu społecznego.
Projekt miał także część promocyjną. W jej ramach uruchomiono specjalną stale aktualizowaną, stronę
internetową poświęconą dialogowi społecznemu www.dialog.gov.pl. Zorganizowano cztery konferencje
tematyczne z udziałem teoretyków oraz praktyków przedmiotu. Działania trwały do grudnia 2009 r. i były
wykonywane w ścisłej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych z Trójstronnej Komisji oraz ze
środowiskiem eksperckim (stanowili oni skład Komitetu Sterującego projektem oraz Panelu Ekspertów).
Bezpośrednimi adresatami/beneficjentami tego przedsięwzięcia były nie tylko reprezentatywne organizacje
partnerów społecznych (wg ustawy o Trójstronnej Komisji Społeczno-Gospodarczej i wojewódzkich komisjach
dialogu społecznego), ale także inne organizacje związkowców i pracodawców oraz administracja publiczna
szczebla
centralnego
i
terytorialnego
zaangażowana
w prace w zakresie dialogu społecznego.
W ramach projektu do zadań Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” należały:
1. Analiza wybranych modeli wsparcia uczestników dialogu społecznego w krajach UE.
2. Wizyty studyjne.
3. Opracowanie koncepcji wsparcia instytucjonalnego polskich uczestników DS.
4. Opracowanie publikacji książkowej nt. wybranych modeli wsparcia uczestników DS, w krajach UE wraz
z koncepcją wsparcia instytucjonalnego polskich uczestników DS.
5. Druk oraz dystrybucja publikacji książkowej.
Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.)
Stan prawny w aktualnym kształcie umożliwia realizację projektu, którego celem jest przygotowanie na bazie
istniejącego portalu „dialog społeczny” repozytorium wiedzy zawierającego wyniki badań i analiz w zakresie
polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia, a także prowadzenie forum
współpracy, przygotowanie agendy badawczej.
Skuteczna realizacja interwencji publicznej zależna będzie od:


przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami partnerów społecznych pod kątem ich potrzeb w zakresie
przygotowania wspólnej agendy badawczej a także przygotowania forum współpracy,



współpracy z projektodawcami realizującymi projekty wybrane w ramach planowanego konkursu w Działaniu
2.20 dotyczącego realizacji i upowszechniania badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do
jego potrzeb systemu edukacji i szkoleń.

Wnioski z konsultacji oraz współpracy z partnerami społecznymi posłużą do opracowania ostatecznego kształtu
repozytorium wiedzy oraz budowy forum współpracy.
W celu zapewnienia skuteczności interwencji przewidywana jest współpraca z szerokim kręgiem interesariuszy, do

których należą głównie:
‒

reprezentatywni partnerzy społeczni i ich lokalne struktury,

‒

wszystkie zainteresowane podmioty kształtujące politykę w zakresie uczenia się przez całe życie, szkolenia
i zatrudnienia oraz polityki społecznej.
Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich
skuteczne wykonanie

Trwałość projektu zostanie zapewniona poprzez utrzymanie strony internetowej zawierającej repozytorium wiedzy
przez 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.
Działania zrealizowane w ramach projektu mają umożliwić budowanie potencjału wszystkich zainteresowanych
podmiotów kształtujących politykę w zakresie 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.
Dalsze etapy polegać będą na wykorzystaniu produktów powstałych w ramach projektu przez partnerów
społecznych i kontunuowaniu forum współpracy oraz repozytorium wiedzy po okresie realizacji projektu.
ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika

1.

W podziale na:18

Upowszechnione na portalu internetowym
badania i analizy

Ogółem w projekcie

Kobiety

Mężczyzn

nd

nd

21

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika

W podziale na:19

Ogółem w projekcie

Kobiety

Mężczyzn

1. Wspólna agenda badawcza

nd

nd

1

2. Funkcjonujące repozytorium wiedzy

nd

nd

1

3. Liczba badań i analiz upowszechnionych na
portalu internetowym

nd

nd

21

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.
18

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.
19

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU
KRYTERIA DOSTĘPU
1.

Beneficjent zobowiązuje się do zachowania trwałości poprzez dalsze utrzymanie strony internetowej przez
5 lat po zakończeniu realizacji projektu.

Uzasadnienie:

Z uwagi na specyfikę projektu konieczne jest przejęcie utrzymania strony internetowej
w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.

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)

