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Należy wpisać odpowiedni nr wersji Planu Działania w następującym formacie: „2019/1”, „2019/2”, „2019/…”.

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER

Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich
dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju,
kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

FISZKA KONKURSU
PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Cel szczegółowy nr 4: Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących
i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
W Polsce od kilku lat sukcesywnie wzrasta liczba instytucji i miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
(żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie). O ile w 2010 r. funkcjonowało 511 żłobków
i oddziałów żłobkowych, o tyle w 2017 r. było już ok. 4,3 tys. instytucji wpisanych do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów (co w stosunku do 2010 r.
stanowi ponad 8-krotny wzrost). W tym okresie ponad 3-krotnie wzrosła liczba rejestrowanych
miejsc opieki (z ok. 32,5 tys. w 2010 r. do ok. 111,4 tys. miejsc w 2017 r.)3. Szacuje się, że na
koniec 2017 r. opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna objętych było
ogółem ok. 14,7% wszystkich dzieci w wieku 1-3 lata. Oznacza to systematyczny wzrost
w porównaniu do lat ubiegłych (w 2010 r. tylko ok. 2,6% dzieci). Jednak nadal sytuacja
systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Polsce charakteryzuje się niskim odsetkiem
dzieci objętych opieką oraz niskim odsetkiem gmin, w których funkcjonuje przynajmniej jedna
instytucja opieki (31,4% wszystkich gmin na koniec 2017 r.). Pomimo, iż tworzenie systemu
opieki nad małymi dziećmi jest zadaniem własnym gminy, w celu zapewnienia jak największej
efektywności szkoleń zdecydowano o rozdzieleniu grup docelowych ze względu na sektor –
szkolenia dla gmin i dla podmiotów niepublicznych.
Dla gmin ogłoszono dotychczas dwa konkursy, natomiast dla podmiotów niegminnych – jeden.
Cel szczegółowy
PO WER,
w ramach
którego
realizowane
będą projekty2

Pierwszy konkurs w ramach tego typu operacji ogłoszony został w roku 2015 i był skierowany
do gmin, na terenie, których mieszka 5 tys. mieszkańców i więcej oraz na terenie, których nie
funkcjonuje żadna forma opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Drugi konkurs dedykowany był gminom, na terenie, których mieszka mniej niż 5 tys. osób
(w przypadku tych gmin, kryteria dotyczące funkcjonowania na ich terenie jakiejkolwiek
instytucji opieki oraz zgłaszania niezaspokojonego zapotrzebowania na miejsca opieki nie
stanowią cech znacznie różnicujących, gdyż na ich terenie funkcjonuje niewiele instytucji,
a gminy te nie zgłaszają praktycznie żadnego zapotrzebowania).
Trzeci konkurs dedykowany był podmiotom niegminnym na terenie, których mieszka mniej niż
5 tys. osób (w przypadku tych gmin, kryteria dotyczące funkcjonowania na ich terenie
jakiejkolwiek instytucji opieki oraz zgłaszania niezaspokojonego zapotrzebowania na miejsca
opieki nie stanowią cech znacznie różnicujących, gdyż na ich terenie funkcjonuje niewiele
instytucji, a gminy te nie zgłaszają praktycznie żadnego zapotrzebowania).
Czwarty konkurs skierowany ma być do podmiotów niegminnych planujących utworzyć
i prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na terenie gmin, w których mieszka
5 tys. i więcej mieszkańców, nie funkcjonuje żadna forma opieki.
Mając na uwadze przeciętne zainteresowanie szkoleniami w dwóch pierwszych konkursach
dla przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek
organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 w makroregionach południowym oraz północno-zachodnim, które może wynikać ze
stosunkowo wysokiej liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwach:
dolnośląskim, śląskim (makroregion południowy), wielkopolskim, pomorskim (makroregion
północno-zachodni) oraz w związku z wejściem w życie od początku roku 2018 zmian
w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 polegających m.in. na
rozszerzeniu kręgu podmiotów mogących zakładać i prowadzić żłobki i kluby dziecięce oraz
zatrudniać dziennych opiekunów o powiaty, województwa i instytucje publiczne proponuje się
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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.
3

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 za II półrocze
2017 r.;
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umożliwienie wzięcia udziału w szkoleniu przedstawicieli samorządów (gminnego,
powiatowego i wojewódzkiego) oraz instytucji publicznych zdecydowano niniejszy konkurs
połączyć i skierować do przedstawicieli władz samorządu (gminnego, powiatowego,
wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie
wybranego województwa oraz do podmiotów niegminnych planujących utworzyć i prowadzić
instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie wybranego
województwa.
Podział ten umożliwi podmiotom szkolącym lepsze dostosowanie do specyfiki terenu.
Podmiot realizujący szkolenie będzie mieć obowiązek przygotowania publikacji zawierającej
dobre praktyki w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – kompendium wiedzy
przekazywanej
podczas
szkolenia.
Z
uwagi
na
przeprowadzenie
szkoleń
w 16 województwach podmioty realizujące szkolenia przygotują publikacje dostosowane do
specyfiki każdego województwa (powstanie 16 publikacji – 1 publikacja dla każdego
województwa). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie korzystać
z ww. publikacji, dlatego mają na Ministerstwo przejść prawa autorskie.
Priorytet
inwestycyjny

Lp. konkursu

Planowany
miesiąc
rozpoczęcia
naboru
wniosków o
dofinansowanie4

PI 8 IV Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do
zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego
Planowany
kwartał
ogłoszenia
konkursu
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grantowe?

TAK

NIE

X

Planowana
alokacja (PLN)
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14 220 000 PLN
Do dofinansowania zostanie wybranych 16 projektów, po jednym na każde województwo.
Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

X

NIE

Minimalny udział wkładu własnego
w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych projektu

3,00%

4

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 trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji
harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w
art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.
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Typ/typy
projektów
przewidziane do
realizacji w
ramach
konkursu

1.

Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do
przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 (w szczególności do przedstawicieli władz samorządu gminnego
i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3).

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

W podziale na5:
Ogółem w konkursie
Mężczyzn

Kobiety
1.

Liczba przedstawicieli podmiotów
tworzących i prowadzących instytucje opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3, którzy
podnieśli lub nabyli kompetencje w zakresie
rozwiązań związanych z organizacją i
finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3

5 199

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na6:
Ogółem w konkursie
Kobiety

1.

Liczba przedstawicieli podmiotów
tworzących i prowadzących instytucje opieki
nad dzieckiem do lat 3 objętych wsparciem
szkoleniowym w zakresie form opieki nad
dziećmi do lat 3

Mężczyzn

5 688

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

5

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.
6 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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1.

Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.
Przyjęty okres realizacji
projektów jest zgodny
z zakładaną sekwencją
działań służących
podnoszeniu kompetencji
przedstawicieli władz
samorządu (gminnego,
powiatowego,
wojewódzkiego)
i pracowników jednostek
organizacyjnych oraz
przedstawicieli podmiotów
niepublicznych
odpowiedzialnych za
rozwój form opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3.

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
jest 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.)?

2.

TAK

X

NIE

Uczestnikami projektu są:
a)

przedstawiciele władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracownicy jednostek
organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej
jednostki samorządu terytorialnego w obrębie wybranego województwa – stanowiący przynajmniej 80%
wszystkich uczestników projektu.

b)

przedstawiciele podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie / prowadzących instytucje opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie wybranego województwa.

Uzasadnienie:

Art. 8 ust. 1 ustawy
o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3
przewiduje, że tworzyć
i prowadzić żłobki i kluby
dziecięce mogą m.in.
jednostki samorządu
terytorialnego.

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

5

Ponadto ww. artykuł
przewiduje, że tworzyć i
prowadzić żłobki i kluby
dziecięce mogą poza
jednostkami samorządu
terytorialnego, również
osoby fizyczne, osoby
prawne i podmioty
nieposiadające
osobowości prawnej,
podobnie jak zatrudniać
dziennego opiekuna, przy
czym dziennym
opiekunem zgodnie z art.
36 ww. ustawy, mogą być
również osoby fizyczne
prowadzące działalność
gospodarczą na własny
rachunek.
Oznacza to, że wsparcie
powinno być skierowane
nie tylko jednostek
samorządu terytorialnego
ale również do
pozostałych podmiotów.
Dzięki temu zapewnione
będzie wsparcie
merytoryczne wszystkich
podmiotów mogącym
tworzyć system opieki nad
najmłodszymi dziećmi.
Działania te, skierowane
do ww. grupy, mogą w
perspektywie
długoterminowej
przyczynić się do wzrostu
liczby instytucji opieki na
terenie jednostek
samorządu terytorialnego,
gdzie funkcjonuje niewiele
instytucji opieki lub nie
funkcjonują żadne.
Kryterium weryfikowane
jest 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.

TAK

NIE

X

Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje m.in.:
a)

b)

dla podmiotów gminnych, powiatowych, wojewódzkich zagadnienia związane z: zasadami tworzenia
instytucji opieki w wieku do lat 3, finansowaniem tych instytucji, w tym pozyskiwanie zewnętrznych
źródeł finansowania, korzyściami finansowymi wynikającymi z prowadzenia instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3, współpracą publiczno-prywatną, wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi,
kwalifikacjami kadry, jakością opieki (w tym standardami jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do
lat 3, opieką nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki,
przystosowaniem instytucji do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagającymi
szczególnej opieki,
dla podmiotów niepublicznych zagadnienia związane z: zasadami tworzenia biznes planu, instytucji
opieki w wieku do lat 3, finansowaniem tych instytucji, w tym pozyskiwanie zewnętrznych źródeł
finansowania, korzyściami finansowymi wynikającymi z prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi w
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wieku do lat 3, współpracą publiczno-prywatną, wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi,
kwalifikacjami kadry, jakością opieki (w tym standardami jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do
lat 3, opieką nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki,
przystosowaniem instytucji do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagającymi
szczególnej opieki.
Minimalny zakres szkolenia zostanie wskazany przez IOK w załączniku do regulaminu konkursu.

Uzasadnienie:

Konieczne jest wsparcie
gmin, powiatów i
województw oraz
podmiotów
niepublicznych poprzez
dostarczenie adekwatnej
wiedzy nie tylko z
zakresu ustawy o opiece
nad dziećmi w wieku do
lat 3, ale również innych
regulacji tworzących
warunki umożliwiające
implementację i sprawną
realizację ww. ustawy.
Barierą tworzenia nowych
instytucji opieki może być
nie tylko brak
wystarczających środków
finansowych, ale również
brak wystarczającej
wiedzy jak taką instytucję
założyć, jakie warunki
powinna spełnić czy skąd
pozyskać środki na jej
utworzenie i
funkcjonowanie.
Dostarczenie wiedzy w
tych obszarach jest
szczególnie istotne ze
względu na charakter
prowadzonej działalności
(opieka nad
najmłodszymi dziećmi) i
jej wpływu na dobrostan
przyszłych pokoleń i
możliwość podejmowania
aktywności zawodowej
rodziców dzieci
najmłodszych.

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane
jest 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 zapewni przeprowadzenie szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla
przedstawicieli władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek
organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz dla
przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 pochodzących z 16 województw:


województwo dolnośląskie – szkolenia, dla co najmniej
wynosi 972 500 PLN,



województwo kujawsko-pomorskie – szkolenia, dla co najmniej 332 osób, maksymalna wartość

389 osób, maksymalna wartość projektu
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projektu wynosi 830 000 PLN,


województwo lubelskie – szkolenia, dla co najmniej 490 osób, maksymalna wartość projektu wynosi
1 225 000 PLN,



województwo lubuskie – szkolenia, dla co najmniej 189 osób, maksymalna wartość projektu wynosi
472 500 PLN,



województwo łódzkie – szkolenie, dla co najmniej 407 osób, maksymalna wartość projektu wynosi
1 017 500 PLN,



województwo małopolskie – szkolenie, dla co najmniej 419 osób, maksymalna wartość projektu
wynosi 1 047 500 PLN,



województwo mazowieckie – szkolenie, dla co najmniej 707 osób, maksymalna wartość projektu
wynosi 1 767 500 PLN,



województwo opolskie – szkolenie, dla co najmniej 164 osób, maksymalna wartość projektu wynosi
410 000 PLN,



województwo podkarpackie – szkolenie, dla co najmniej 368 osób, maksymalna wartość projektu
wynosi 920 000 PLN,



województwo podlaskie – szkolenie, dla co najmniej 272 osób, maksymalna wartość projektu
wynosi 680 000 PLN,



województwo pomorskie – szkolenie, dla co najmniej 283 osób, maksymalna wartość projektu
wynosi 707 500 PLN,



województwo śląskie – szkolenie, dla co najmniej 384 osób, maksymalna wartość projektu wynosi
960 000 PLN,



województwo świętokrzyskie – szkolenie, dla co najmniej 235 osób, maksymalna wartość projektu
wynosi 587 500 PLN,



województwo warmińsko-mazurskie – szkolenie, dla co najmniej 267 osób, maksymalna wartość
projektu wynosi 667 500 PLN,



województwo wielkopolskie – szkolenie, dla co najmniej 519 osób, maksymalna wartość projektu
wynosi 1 297 500 PLN,



województwo zachodniopomorskie – szkolenie, dla co najmniej 263 osób, maksymalna wartość
projektu wynosi 657 500 PLN.

Do dofinansowania zostanie wybranych 16 projektów, po jednym na każde województwo na maksymalną
kwotę wskazaną dla każdego województwa.
Wprowadzenie kryterium
wynika z konieczności
osiągnięcia określonego
wskaźnika produktu i
rezultatu w ramach
projektów.
W ramach konkursu
dofinansowanie otrzyma
nie więcej niż jeden
projekt z województwa.
Uzasadnienie:

Maksymalna wartość
projektu została ustalona
przy uwzględnieniu liczby
osób, które zostaną
przeszkolone w danym
województwie oraz
przyjętego średniego
kosztu jednostkowego na
uczestnika szkoleń (2 500
PLN).

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Liczba osób w
poszczególnych
województwach jest
iloczynem liczby jednostek
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samorządu terytorialnego
w Polsce oraz liczby osób
w jednostkach samorządu
terytorialnego , które
mogą wziąć udział w
szkoleniu.
Kryterium weryfikowane
jest 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

X

NIE

Wnioskodawca zobowiązany jest do pozyskania informacji nt. realizacji poprzednich konkursów w ramach
Działania 2.1 Cel szczegółowy nr 4: Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących
i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz do podjęcia współpracy z IZ RPO
ogłaszającymi konkursy, Regionalnymi Punktami Informacyjnymi, jak i MRPiPS.

Uzasadnienie:

Pozyskanie informacji nt.
realizacji poprzednich
konkursów w
makroregionie
odpowiadającemu
województwu, w którym
wnioskodawca chce
przeprowadzić szkolenia
umożliwi uniknięcia
błędów popełnionych we
wcześniejszych edycjach
konkursów. Ma to
szczególne znaczenie ze
względu na stosunkowo
niewielkie
zainteresowanie
uczestnictwem w
szkoleniach w
poprzednich edycjach
konkursów.

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane
jest 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

X

NIE

Wnioskodawca i/lub Partner (jeżeli dotyczy) posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji,
w okresie 4 lat przed upływem terminu składania wniosku, co najmniej 4 usług szkoleniowych z zakresu
ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 dla łącznie min. 80 osób oraz dysponuje lub będzie dysponował
trenerami, którzy będą uczestniczyć w realizacji projektu, z których każdy w okresie ostatnich 4 lat przed
upływem terminu składania wniosku, przeprowadził min. 3 szkolenia z zakresu w/w ustawy, dla co najmniej
50 osób ogółem.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie kryterium
wynika z konieczności
zapewnienia rzetelnej i
prawidłowej realizacji
działań projektowych

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

9

przez Projektodawcę lub
Partnera projektu,
wynikającej z wiedzy
i doświadczenia
zawodowego w realizacji
szkoleń w ww. zakresie.
Kryterium weryfikowane
jest 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

X

NIE

Wnioskodawca lub Partner (jeśli dotyczy) realizujący szkolenie zapewni przygotowanie publikacji zawierającej
dobre praktyki w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z danego województwa – kompendium wiedzy
przekazywanej podczas szkolenia.
Kryterium ma zapewnić
pełną realizację celu i
osiągnięcie rezultatu.

Uzasadnienie:

Z uwagi na
przeprowadzenie szkoleń
w 16 województwach
podmioty realizujące
szkolenia przygotują
publikacje dostosowane
do specyfiki każdego
województwa (powstanie
16 publikacji – 1
publikacja dla każdego
województwa).

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane
jest 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 dodatkowy temat – 1
pkt
1.

Zakres merytoryczny programu szkoleniowego
wykracza poza minimum wynikające z kryterium
dostępu nr 3.

WAGA

2 dodatkowe tematy –
2 pkt
3 dodatkowe tematy –
3 pkt

Uzasadnienie:

Dzięki temu kryterium
premiowane będą
projekty, w których
przewidziano dodatkowe
zagadnienia związane z
tematyką szkoleń,
stanowiące wartościowe

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

10

uzupełnienie minimum
programowego,
Kryterium weryfikowane
jest na podstawie treści
złożonego wniosku o
dofinansowanie projektu
PO WER.
2.

Trenerzy, oprócz wymogów wskazanych
w kryterium dostępu nr 6, posiadają
udokumentowane kwalifikacje w dziedzinach:
‒

finanse i rachunkowość

lub
‒

prawo gospodarcze

lub
‒

zarządzanie finansami samorządu

WAGA

3

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

lub
‒

zarządzanie projektami

lub
‒

współpraca publiczno-prywatna

lub


pedagogiki specjalnej.

Uzasadnienie:

Dzięki temu kryterium
premiowane będą
projekty, w których
działania szkoleniowe
prowadzone będą przez
osoby legitymujące się
dodatkowymi,
pożądanymi
kwalifikacjami.
Kryterium weryfikowane
jest na podstawie treści
złożonego wniosku o
dofinansowanie projektu
PO WER.

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej)
Nie dotyczy.
Uzasadnienie:

W ramach konkursu nie przewiduje się oceny strategicznej.

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

FISZKA KONKURSU
PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

11

Cel szczegółowy
PO WER,
w ramach którego
realizowane będą
projekty7

Priorytet
inwestycyjny

Cel szczegółowy nr 2 Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz
włączenia społecznego

PI 9 i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Lp. konkursu

1

Planowany miesiąc
rozpoczęcia
naboru wniosków o
dofinansowanie8

1

Planowany
kwartał
ogłoszenia
konkursu

2

3

4

I

X

II

5

6

7

III

8

9

IV

10

11

X

Tryb realizacji
konkursu

otwarty
(podzielony na
rundy)

zamknięty

X

Czy w ramach
konkursu będą
wybierane projekty
grantowe?

TAK

NIE

X

Planowana
alokacja (PLN)

12

5 988 000 PLN
Do dofinansowania zostanie wybranych 6 projektów, po jednym na każdy makroregion.
Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

X

NIE

Minimalny udział wkładu własnego
w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych projektu

3,00 %

1. Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji
społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy
społecznej

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

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.
8
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.
7

12

Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na9:
Ogółem w konkursie
Mężczyzn

Kobiety
1.

Liczba kluczowych pracowników instytucji
pomocy i integracji społecznej, którzy w
wyniku wsparcia EFS nabyli kompetencje w
zakresie realizacji działań na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym

2 370

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na10:
Ogółem w konkursie
Kobiety

1.

Liczba kluczowych pracowników instytucji
pomocy i integracji społecznej, objętych
wsparciem w programie

Mężczyzn

2 495

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

Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu - jako Wnioskodawca lub Partner - nie więcej niż raz we
wniosku/wnioskach o dofinansowanie. Jeden podmiot może złożyć wniosek w ramach 1 makroregionu.

Uzasadnienie:

W celu zapewnienia
wysokiej jakości
szkoleń zarówno pod
względem
merytorycznym jak i
organizacyjnym
ograniczono możliwość
występowania w
projekcie jako Lider lub
Partner do jednego
projektu.

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1

W przypadku złożenia

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.
10
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.
9

13

więcej niż 1 wniosku
przez jednego
Wnioskodawcę w
ramach konkursu
Instytucja
Organizująca Konkurs
odrzuca wszystkie
złożone w odpowiedzi
na konkurs wnioski, w
związku z
niespełnieniem przez
Wnioskodawcę
kryterium dostępu.
Kryterium
weryfikowane na
podstawie treści
złożonego wniosku o
dofinansowanie
projektu PO WER oraz
na podstawie
zestawienia własnego
IP dot. wniosków, które
wpłynęły w odpowiedzi
na konkurs.
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

NIE

X

Szkolenie dotyczy nowych rozwiązań organizacyjno–prawnych wprowadzonych w ustawie o pomocy
społecznej oraz zmian wprowadzonych w innych ustawach, dotyczących obszaru pomocy i integracji
społecznej, w tym m.in. w zakresie przeciwdziałania bezdomności, zmian w związku z wejściem w życie
ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz Programu „Za życiem”,
zmian wprowadzonych do ustawy o pomocy społecznej i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie
kierowania do domów pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych,
zmian wynikających z Programu Dostępność plus oraz innych wprowadzonych i planowanych zmian
prawnych dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej.

Uzasadnienie:

W związku z wejściem
w życie szeregu zmian
w przepisach prawa
dotyczących obszaru
pomocy i integracji
społecznej, mających
istotny wpływ na
wykonywanie zadań
przez pracowników
zatrudnionych w
instytucjach pomocy i
integracji społecznej
istnieje pilna potrzeba
przeszkolenia
pracowników w tym
zakresie. Szkolenie
wpłynie na jakość i
efektywność
wykonywanej przez
nich pracy.

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1

Minimalny zakres
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tematyczny szkolenia
zostanie określony w
załączniku do
regulaminu konkursu.
Kryterium
weryfikowane na
podstawie 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.

TAK

X

NIE

Wnioskodawca zapewni, że szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie ze standardami wskazanymi przez
IOK w załączniku do regulaminu konkursu.

Uzasadnienie:

Standard ma
zapewnić
przeprowadzenie
szkolenia na
odpowiednim
poziomie
organizacyjnojakościowym i będzie
obejmował wymogi
m.in. w zakresie min.
czasu trwania
szkolenia, formy
prowadzenia
szkolenia,
zapewnienia
materiałów
dydaktycznych, zwrotu
kosztu dojazdu itp.

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1

Kryterium
weryfikowane na
podstawie 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 zapewni przeprowadzenie testu przed szkoleniem i po szkoleniu w celu zweryfikowania
poziomu kompetencji przez uczestników szkolenia.

Uzasadnienie:

Kryterium zobowiązuje
Wnioskodawcę do
weryfikacji nabycia
kompetencji przez
uczestników szkolenia

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1
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W efekcie udziału w
projekcie uczestnicy
nabędą kompetencje.
Kompetencja to
wyodrębniony zestaw
efektów uczenia się /
kształcenia. Opis
kompetencji zawiera
jasno określone
warunki, które
powinien spełniać
uczestnik projektu,
ubiegający się o
nabycie kompetencji,
tj. wyczerpującą
informację o efektach
uczenia się dla danej
kompetencji oraz
kryteria i metody ich
weryfikacji.
Weryfikacja następuje
przed i po otrzymaniu
wsparcia.
Fakt nabycia
kompetencji będzie
weryfikowany w
ramach następujących
etapów:
ETAP I – Zakres –
zdefiniowanie w
ramach wniosku o
dofinansowanie grupy
docelowej do objęcia
wsparciem oraz
wybranie obszaru
interwencji EFS, który
będzie poddany
ocenie,
ETAP II – Wzorzec –
zdefiniowanie we
wniosku o
dofinansowanie
standardu wymagań,
tj. efektów uczenia się,
które osiągną
uczestnicy w wyniku
przeprowadzonych
działań projektowych,
ETAP III – Ocena –
przeprowadzenie
weryfikacji na
podstawie
opracowanych
kryteriów oceny,
ETAP IV –
Porównanie –

16

porównanie
uzyskanych wyników
etapu III (ocena) z
przyjętymi
wymaganiami
(określonymi na etapie
II efektami uczenia
się).
Kryterium
weryfikowane na
podstawie 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

X

NIE

Po zrealizowaniu szkolenia Wnioskodawca przeprowadzi ankiety informacyjne dotyczące dalszych potrzeb
szkoleniowych uczestników, dokona ich analizy oraz przygotuje raport o potrzebach szkoleniowych
kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.
Kryterium zapewni
informacje na temat
oczekiwań kluczowych
pracowników co do
zakresu wsparcia
szkoleniowego.

Uzasadnienie:

Odpowiedzi na pytania
o potrzeby
szkoleniowe pozwolą
zaplanować
ewentualną dalszą
interwencję w zakresie
szkoleń dla
pracowników pomocy i
integracji społecznej

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1

Kryterium
weryfikowane na
podstawie 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

X

NIE

Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy.

Uzasadnienie:

Kryterium zapewni
odpowiedni czas na
przygotowanie
projektu, jego
zakończenie ale też na

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1
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organizację i
przeprowadzenie
szkolenia.
Jednocześnie
zapobiegnie zbyt
długiemu rozciągnięciu
w czasie szkoleń.
Kryterium
weryfikowane na
podstawie 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

W projektach realizowanych w partnerstwie maksymalna liczba Partnerów wynosi 2 (Lider + 1 Partner).
W skład Partnerstwa muszą wchodzić podmioty wskazane w SZOOP PO WER w Działaniu 2.5.
Kryterium wprowadzono
z uwagi na umożliwienie
potencjalnym
Wnioskodawcom
sprawnej realizacji
projektu.

Uzasadnienie:

Biorąc pod uwagę
zakres zadań do
wykonania w ramach
projektu oraz minimalną
wymaganą do
przeszkolenia liczbę
osób w każdym z
makroregionów,
potencjalni Wykonawcy
mogą połączyć swój
potencjał realizacyjny z
potencjałem Partnera, w
celu sprawnej realizacji
projektu.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1

Z, doświadczeń
wynikających z
dotychczas
realizowanych projektów
wiadomo, że projekty z
dużą liczbą Partnerów
są bardzo trudne w
zarządzaniu i obarczone
ogromnym ryzykiem,
stąd ograniczenie do
Lidera + 1 Partnera.
Kryterium weryfikowane
na podstawie treści
złożonego wniosku o
dofinansowanie projektu
PO WER.

18

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.)?

8.

Wnioskodawca lub Partner posiada
min. 5 szkoleń w ostatnich 2 latach.

Uzasadnienie:

udokumentowane

Kryterium ma na celu
zapewnienie ubiegania
się o dofinansowanie
podmiotów, które nie
tylko merytorycznie ale
również organizacyjnie
będą w stanie
efektywnie
zorganizować i
przeprowadzić
szkolenia dla dużej
grupy uczestników.

doświadczenie

TAK

w

NIE

postaci

X

zrealizowanych

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1

Kryterium
weryfikowane na
podstawie 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.)?

9.

TAK

X

NIE

Wnioskodawca zapewni, że uczestnikami projektu będą kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji
społecznej, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach
takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej.

Uzasadnienie:

Kryterium zapewnia
zachowanie zgodności
z zapisami Programu.
Kryterium wpłynie
również na osiągnięcie
wskaźnika w ramach
PO WER.

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1

Kryterium
weryfikowane na
podstawie 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

10. Wnioskodawca lub Partner zapewni przeprowadzenie szkoleń przez osoby posiadające udokumentowane
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doświadczenie w prowadzeniu min. 2 szkoleń w ostatnich 3 latach z zakresu pomocy społecznej lub
integracji społecznej.
Kryterium ma na celu
zapewnienie, że
szkolenia zostaną
przeprowadzone przez
osoby znające
problematykę pomocy
społecznej w tym
zwłaszcza przepisy
ustaw niezbędnych do
pracy z punktu
widzenia pracowników
pomocy i integracji
społecznej.
Uzasadnienie:

Kryterium
weryfikowane na
podstawie zapisów
wniosku o
dofinansowanie, a
następnie przed
podpisaniem umowy
na podstawie
przedstawionych
przez wnioskodawcę
CV szkoleniowców.

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1

Kryterium
weryfikowane na
podstawie 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

11. Projekt zakłada objęcie wsparciem co najmniej następującej liczby osób, w przypadku poszczególnych
makroregionów:
a) Makroregion I (woj. lubelskie, woj. podkarpackie, woj. świętokrzyskie) – min. 475 osób.
b) Makroregion II (woj. śląskie, woj. opolskie, woj. małopolskie) – min. 420 osób.
c) Makroregion III (woj. dolnośląskie, woj. lubuskie, woj. wielkopolskie) –min. 477 osób.
d) Makroregion IV (woj. zachodniopomorskie, woj. pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie) –min. 380 osoby.
e) Makroregion V (woj. warmińsko-mazurskie, woj., podlaskie) – min. 234 osoby.
f) Makroregion VI (woj. mazowieckie, woj. łódzkie) – min. 509 osoby.

Uzasadnienie:

Kryterium ma na celu
zapewnienie równego
dostępu do wsparcia
kluczowym
pracownikom instytucji

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1
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pomocy i integracji
społecznej z różnych
regionów Polski.
Kryterium
weryfikowane na
podstawie 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

NIE

X

12. Maksymalna wartość dofinansowania projektu w poszczególnych makroregionach wynosi:
a)

Makroregion I (woj. lubelskie, woj. podkarpackie, woj. świętokrzyskie) – 1 140 000 PLN.

b)

Makroregion II (woj. śląskie, woj. opolskie, woj. małopolskie) – 1 008 000 PLN.

c)

Makroregion III (woj. dolnośląskie, woj. lubuskie, woj. wielkopolskie) – 1 144 800 PLN.

d)

Makroregion IV (woj. zachodniopomorskie, woj. pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie) – 912 000 PLN.

e)

Makroregion V (woj. podlaskie, woj. warmińsko-mazurskie) – 561 600 PLN.

f)

Makroregion VI (woj. mazowieckie, woj. łódzkie) – 1 221 600 PLN.

Uzasadnienie:

Kryterium zapewnia
podział alokacji na
makroregiony. Przy
wyliczeniu
maksymalnej kwoty
dla makroregionu
wzięto pod uwagę
planowaną liczbę osób
do przeszkolenia oraz
procent kosztów
pośrednich.

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1

Kryterium
weryfikowane na
podstawie 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

NIE

X

KRYTERIA PREMIUJĄCE
1.

W skład personelu zarządzającego projektem
wchodzi co najmniej jedna osoba posiadająca
doświadczenie w realizacji co najmniej 2
projektów/usług szkoleniowych
współfinansowanych ze środków funduszy

WAGA

10
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strukturalnych.

Uzasadnienie:

Kryterium przyczyni
się do sprawnego i
efektywnego
prowadzenia projektu
przez beneficjenta,
zwłaszcza w zakresie
organizacyjnoadministracyjnym. Jest
istotne ze względu na
planowaną do
przeszkolenia liczbę
osób w jednym
makroregionie.

Stosuje się do typu/typów
(nr)

1

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

W ramach konkursu nie przewiduje się oceny strategicznej.

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

24.10.2018 r.,
Warszawa

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)
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