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Załącznik do Uchwały Nr 1909/169/IV/2012  Zarządu Województwa Śląskiego  z dnia  12.07. 2012r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plan działania na rok 2012 
 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI  
 

INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ 

Numer i nazwa 
Priorytetu 

VIII. Regionalne kadry 
gospodarki 

Województwo śląskie 

Instytucja 
Pośrednicząca 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  
(Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) 

Adres korespondencyjny ul. Ligonia 46     40-037 Katowice 

Telefon 
032 77 40 125 

lub 
032 77 40 126 

Faks 032 77 40 402 

E-mail efs@slaskie.pl  

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej do 

kontaktów roboczych 

 
Barbara Porębska-Góra 
bporebska@slaskie.pl  

  
Tel.032 77 199 

 

Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia  

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Katowicach 

Numer Działania lub 
Poddziałania 

Działanie 8.1 

Adres korespondencyjny ul. Kościuszki 30,   40-048 Katowice 

Telefon 032 757 33 60 Faks 032 757 33 62 

E-mail efs@wup-katowice.pl 

Dane kontaktowe osoby 
(osób) w Instytucji 
Pośredniczącej II 

stopnia do kontaktów 
roboczych 

Grzegorz Tomczak 
032 757-33-28 

gtomczak@wup-katowice.pl 
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KARTA DZIAŁANIA 8.1 

 
Poddziałanie 8.1.1  
 
LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw.  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty X 

Planowana alokacja 20 000 000,00 

Typ/typy projektów  
(operacji) przewidziane 
do realizacji w ramach 
konkursu 

1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr 
zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw MMŚP) w zakresie 
zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom 
organizacyjno – technicznym przedsiębiorstwa.  

2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą. 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 
 
 
 
 

Kryteria dostępu 

1. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Ograniczony do 24 miesięcy czas realizacji projektu 
pozwoli beneficjentom precyzyjnie zaplanować 
zadania w ramach projektu, a co za tym idzie również 
planować wydatki – co wpłynie pozytywnie na sposób 
jego realizacji i rozliczania. Wskazany okres pozwoli 
również na podjęcie odpowiednich działań zaradczych 
w przypadku trudności w realizacji projektu.  
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego (w przypadku osób 
fizycznych, które pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego  w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną na obszarze województwa śląskiego). 

Uzasadnienie: 

Realizacja projektów na terenie województwa 
śląskiego jest uzasadniona regionalnym charakterem 
wsparcia. Wskazanie jako grupy docelowej osób 
zamieszkujących lub  osób pracujących na terenie 
województwa śląskiego jest zgodne z zasadą 
zapewnienia szerokiego dostępu do wsparcia 
udzielonego w ramach PO KL.  
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 
terenie województwa śląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 
projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

Uzasadnienie: 

Prowadzenie biura projektu na terenie województwa 
śląskiego przez Projektodawcę jest uzasadnione 
regionalnym charakterem wsparcia. Wspieranie 
rozwoju zasobów ludzkich w województwie śląskim 
będzie ułatwione poprzez zlokalizowanie administracji 
projektów na terenie woj. śląskiego (lokalizacja 
administracji projektów zgodna z kryterium obszaru 
realizacji projektów). Prowadzenie biura przez podmiot 
realizujący projekt na terenie województwa śląskiego 
pozytywnie wpłynie na efektywność realizacji projektu, 
w szczególności kwestie organizacyjne 
przedsięwzięcia i dostępność dla grup docelowych 
objętych wsparciem, jak również ułatwi współpracę z 
instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania i 
działania monitorująco-kontrolne.  
Jednocześnie kryterium nie wyklucza jako partnerów w 
projekcie podmiotów spoza województwa śląskiego.  
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

4. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu. 
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Uzasadnienie 

Ograniczenie liczby wniosków złożonych przez 
jednego wnioskodawcę w ramach konkursu wynika z 
faktu, iż beneficjenci składają dużą liczbę wniosków o 
dofinansowanie projektów. W przypadku 
rekomendowania wszystkich do dofinansowania 
występują problemy z zapewnieniem odpowiedniego 
zaplecza organizacyjno – finansowego niezbędnego 
do właściwej realizacji projektu. Ograniczenie to 
przyczyni się do stworzenia warunków 
umożliwiających korzystanie z dofinansowania 
realizacji projektów większej liczbie projektodawców. 
Kryterium odnosi się do sytuacji, gdy określony 
podmiot występuje w charakterze beneficjenta 
(wnioskodawcy) składającego jeden lub dwa wnioski w 
ramach ogłoszonego konkursu. W przypadku 
przekroczenia dopuszczalnej liczby złożonych 
wniosków przez jednego projektodawcę Instytucja 
Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone 
przez niego wnioski w związku z niespełnieniem 
kryterium dostępu. W sytuacji wycofania  jednego lub 
dwóch wniosków o dofinansowanie projektodawca 
może złożyć powtórnie wniosek (lub dwa wnioski). Nie 
wyklucza to sytuacji, w której dany podmiot może 
występować w charakterze partnera w ramach innych 
złożonych wniosków do tego samego  konkursu.   
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie listy 
wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

5. Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze 
technologicznym kluczowym dla rozwoju gospodarki regionu tj. wskazanym Programie Rozwoju 
Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020.  
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Uzasadnienie 

Udział w globalizacji i osiągnięcie postępu 
technologicznego wymagają od śląskiej gospodarki 
innych umiejętności - w tym bardziej efektywnego 
wykorzystania wiedzy, doświadczenia 
technologicznego, wzornictwa przemysłowego i 
projektowania użytkowego, źródeł finansowania, 
umiejętności menedżerskich i marketingowych, 
wykwalifikowanego personelu oraz odpowiedniego 
parku maszynowego - niż te, które zapewniły pozycję 
konkurencyjną w ostatnich 20 latach. Perspektywiczne 
spojrzenie na regionalny rynek pracy rzutuje na 
konieczność promowania kwalifikacji/zawodów, które 
znacząco wpłyną na zdolność do efektywnego i 
skutecznego wykorzystania potencjału rynkowego i 
naukowego w celu tworzenia wartości dodanych, 
poprawienia pozycji rynkowej lub standardu życia 
mieszkańców. Skuteczność działań w omawianym 
zakresie zdecyduje o poziomie konkurencyjności 
województwa śląskiego wobec innych regionów 
zarówno w skali kraju, jak i ogólnoeuropejskiej. 

Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego 
na lata 2010 – 2020 przyjęty Uchwałą Zarządu 

Województwa Śląskiego Nr 729/35/IV/2011 z dnia 29 
marca 2011 r. zawiera kluczowe dla regionu obszary 
technologiczne, grupy technologii i technologie. 

Projektodawca na etapie składania wniosku o 
dofinansowanie zobowiązany jest w ramach wariantu 
projektu: 

a. zamkniętego (projektodawca jest 
beneficjentem) i na potrzeby danego 
przedsiębiorcy (projektodawca jest 
pośrednikiem w udzielaniu wsparcia dla 
konkretnego przedsiębiorcy lub 
przedsiębiorców powiązanych z nim  
kapitałowo lub organizacyjnie): 

do zadeklarowania we wniosku o dofinansowanie 
projektu, iż odbiorca wsparcia (tj. przedsiębiorca, 
którego pracownicy będą korzystać ze wsparcia) 
prowadzi działalność  w obszarze technologicznym 
kluczowym dla rozwoju gospodarki regionu tj. 
wskazanym w Programie Rozwoju Technologii 
Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020 poprzez 
wskazanie w treści wniosku konkretnego 
obszar/obszarów ujętych w wykazie Tabeli 14 oraz 
klasyfikacji PKD; 

b. otwartego (projektodawca jest pośrednikiem w 
udzielaniu wsparcia, przedsiębiorcy nie są 
wskazani we wniosku o dofinansowanie z 
nazwy): 

do zadeklarowania we wniosku o dofinansowanie 
projektu, iż wsparciem zostaną objęci pracownicy  
przedsiębiorstw prowadzących działalność w 
obszarze/obszarach technologicznym kluczowym dla 
rozwoju gospodarki regionu tj. wskazanym w 
Programie Rozwoju Technologii Województwa 
Śląskiego na lata 2010 – 2020 oraz iż powyższe 
będzie weryfikowane przez Wnioskodawcę na etapie 
rekrutacji uczestników projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

6. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie przedsiębiorstwa niekorzystające ze wsparcia w 
zakresie projektów szkoleniowych i doradczych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 
8.1.1 i 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. 
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Uzasadnienie 

W województwie śląskim w 2009 było 
zarejestrowanych 198 827 przedsiębiorstw ogółem, w 
tym ,196 404 mikro i małych przedsiębiorstw, 2 007 
średnich, 416 dużych przedsiębiorstw (podmioty 
niefinansowe prowadzące działalność gospodarczą 
wg. danych BDL GUS). 
Do tej pory w ramach Priorytetu VIII PO KL objętych 
wsparciem zostało 678 przedsiębiorstw (dane ze 
Sprawozdania rocznego z realizacji komponentu 
regionalnego w ramach PO KL, stan na 31.12.2010 r.), 
docelowo w ramach Priorytetu VIII PO KL zakłada się 
objęcie wsparciem 14 274 przedsiębiorstw. 
Aby osiągnąć powyższe założenia projekty powinny 
zakładać objęcie wsparciem większej liczby 
przedsiębiorstw i ich pracowników, celem podnoszenia 
ich konkurencyjności i dostosowania do potrzeb rynku 
pracy w regionie.  
Raport pt. „Rozwój umiejętności i szkolenia w MŚP” 
(2010), opracowany przez MRR we współpracy z 
OECD, potwierdza bardzo niski udział pracowników 
firm w kształceniu ustawicznym. W przypadku 30 % 
badanych firm żaden pracownik nie uczestniczył w 
formach dokształcania lub szkolenia w ciągu 
poprzedzającego roku. 
Aby kryterium mogło zostać uznane za spełnione 
wnioskodawca zobowiązany jest wskazać:  

 jeżeli jest jednocześnie beneficjentem pomocy – 
że dotychczas nie był objęty wsparciem w ramach 
projektu realizowanego w ramach konkursów 
ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL 
w latach 2007-2011 przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Katowicach; 

 jeżeli nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy 
– że przedsiębiorcy,  na potrzeby których pisany 
jest projekt, w projekcie zamkniętym 
przedsiębiorcy wskazani z nazwy  lub w projekcie 
otwartym przedsiębiorcy zrekrutowani, nie byli 
dotychczas objęci wsparciem w ramach 
konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 
8.1.2 PO KL w latach 2007-2011 przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.  
 

Wprowadzenie kryterium zapewni równomierny rozwój 
podmiotów w regionie.  
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na 
podstawie treści wniosku.   

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

7.  Projektodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych (przynajmniej 
w formie testów wiedzy/kompetencji) wszystkich uczestników projektu, przy czym: 

 W przypadku projektów zamkniętych analiza musi zostać przeprowadzona przez złożeniem 
wniosku o dofinansowanie do IOK i zostać ponownie zweryfikowana/zaktualizowana na 
etapie rekrutacji w trakcie trwania projektu; 

 W przypadku projektów otwartych analiza musi zostać przeprowadzona podczas procesu 
rekrutacji uczestników/uczestniczek do projektu. 

Celem analizy będzie: 

 Projekty zamknięte: dobór tematyki, metodyki szkoleń i form wsparcia; 

 Projekty otwarte: wybór poziomu zaawansowania szkolenia dla uczestnika i/lub umożliwienie 
projektodawcy tworzenie jednolitych pod względem wiedzy/umiejętności bazowych grup 
szkoleniowych i/lub adaptację programu szkolenia 

 

Uzasadnienie 

Przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie 
niezbędnych kompetencji jest kluczowe z punktu 
widzenia dopasowania zakresu merytorycznego 
wsparcia do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstw. 
Informacje wynikające z przeprowadzonej analizy 
powinny stanowić istotną część uzasadnienia potrzeby 
realizacji projektu. 
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny, na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

Kryteria strategiczne 

 
1. Szkolenia przewidziane w ramach projektu przyczyniają się do realizacji 

Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-
2013 i tematyka szkoleń związana jest Programem Rozwoju Technologii 

WAGA 10 
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Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020.  

 Uzasadnienie 

Udział w globalizacji i osiągnięcie postępu 
technologicznego wymagają od śląskiej gospodarki 
innych umiejętności - w tym bardziej efektywnego 
wykorzystania wiedzy, doświadczenia 
technologicznego, wzornictwa przemysłowego i 
projektowania użytkowego, źródeł finansowania, 
umiejętności menedżerskich i marketingowych, 
wykwalifikowanego personelu oraz odpowiedniego 
parku maszynowego - niż te, które zapewniły pozycję 
konkurencyjną w ostatnich 20 latach. Perspektywiczne 
spojrzenie na regionalny rynek pracy rzutuje na 
konieczność promowania kwalifikacji/zawodów, które 
znacząco wpłyną na zdolność do efektywnego i 
skutecznego wykorzystania potencjału rynkowego i 
naukowego w celu tworzenia wartości dodanych, 
poprawienia pozycji rynkowej lub standardu życia 
mieszkańców. Skuteczność działań w omawianym 
zakresie zdecyduje o poziomie konkurencyjności 
województwa śląskiego wobec innych regionów 
zarówno w skali kraju, jak i ogólnoeuropejskiej. 

Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego 
na lata 2010 – 2020 przyjęty Uchwałą Zarządu 
Województwa Śląskiego Nr 729/35/IV/2011 z dnia 29 
marca 2011 r. zawiera kluczowe dla regionu obszary 
technologiczne, grupy technologii i technologie. 

Punkty za spełnienie tego kryterium strategicznego 
otrzymają jedynie ci wnioskodawcy, którzy (łącznie): 

 zadeklarowali we wniosku o dofinansowanie 
projektu, iż projekt jest zgodny z Regionalną 
Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na 
lata 2003-2013, 

 zadeklarowali we wniosku o dofinansowanie 
projektu, iż działania projektowe są zgodne z  
Programem Rozwoju Technologii Województwa 
Śląskiego na lata 2010 – 2020, poprzez 
wskazanie i opisanie w jaki sposób proponowane 
szkolenie/szkolenia przyczyniają się do rozwoju 
danego obszaru technologicznego (wskazując w 
treści wniosku konkretny obszar/obszary ujęty/e 
w wykazie Tabeli 14); 

oraz: 
-  w przypadku realizacji jednego lub dwóch 

szkoleń (tematów): wszystkie z nich będą 
wpisywały się w wybrany obszar rozwoju 
technologicznego regionu wskazany w Programie 
Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na 
lata 2010–2020…”; 
-  w przypadku realizacji więcej niż dwóch 
szkoleń (tematów): co najmniej 2/3 z nich będą 
wpisywały się w wybrany obszar technologiczny 
regionu wskazany Programie Rozwoju 
Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 
– 2020”.* 

 
* proporcje należy obliczyć stosując osobogodziny. 
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny, na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji nr 

1-2 

 
2. Projekt jest realizowany na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa 
(przedsiębiorstw) wskazanego z nazwy we wniosku o dofinansowanie 
projektu, w którym została przeprowadzona analiza potrzeb szkoleniowych. 

WAGA 20 

 Uzasadnienie 

Wprowadzenie kryterium ma na celu stworzenie 
możliwości realizacji inicjatyw szkoleniowych i/lub 
doradczych zaprojektowanych ściśle w oparciu o 
analizę problemów i potrzeb konkretnych 
przedsiębiorstw, celem zagwarantowania wyższego 
poziomu efektywności i adekwatności tego typu 
przedsięwzięć. Wskazanie tematyki szkoleń i/lub 
doradztwa przez bezpośredniego odbiorcę tego typu 
wsparcia lub sformułowanie jej przy jego udziale 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji nr 

1-2 
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pozwoli na zaplanowanie i realizację projektów 
precyzyjnie dostosowanych do specyfiki danej firmy. 
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na 
podstawie treści wniosku. 

 

3. Co najmniej 50% grupy docelowej w projekcie stanowią osoby w wieku 
50+. W przypadku projektów zamkniętych: (projektodawca jest 
beneficjentem) i na potrzeby danego przedsiębiorcy (projektodawca jest 
pośrednikiem w udzielaniu wsparcia dla konkretnego przedsiębiorcy lub 
przedsiębiorców powiązanych z nim kapitałowo lub organizacyjnie), 
wymagany do uzyskania premii punktowej procent osób w wieku 50+ jest 
powiązany ze strukturą zatrudnienia w danym podmiocie (obliczany w 
proporcji równej lub większej do udziału tych osób w ogólnej strukturze 
zatrudnienia beneficjenta). 

WAGA 10 

 Uzasadnienie 

Osoby powyżej 50 roku życia są grupą społeczną 
doświadczającą szczególnych trudności związanych z 
utrzymaniem zatrudnienia. Osoby te charakteryzuje 
niska motywacja do podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
zawodowych. Możliwości zatrudnieniowe bezrobotnych 
powyżej 50 roku życia ogranicza także często niski 
poziom wykształcenia. W przypadku zagrożenia utratą 
pracy osoby powyżej 50 roku życia doświadczają 
największych trudności w znalezieniu nowego 
zatrudnienia. Objęcie wsparciem tej grupy uczestników 
oraz zaoferowanie zindywidualizowanego podejścia 
pozwoli racjonalnie zaplanować ścieżkę zatrudnienia i 
kariery zawodowej starszych pracowników. 
Wprowadzone kryterium przyczyni się do skutecznego 
eliminowania stereotypów oraz pozwoli na poprawę 
sytuacji zawodowej przedmiotowej grupy społecznej.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji nr 

1-2 

 

LP. Konkursu:  A.2 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. X II kw.  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty X 

Planowana alokacja 18 000 000,00 

Typ/typy projektów  
(operacji) 
przewidziane do 
realizacji w ramach 
konkursu 

1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr 
zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie 
zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i w formie odpowiadającej 
możliwościom organizacyjno – technicznym przedsiębiorstwa. 

2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą  

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 
 
 
 
 

Kryteria dostępu 

1. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Ograniczony do 24 miesięcy czas realizacji projektu 
pozwoli beneficjentom precyzyjnie zaplanować 
zadania w ramach projektu, a co za tym idzie również 
planować wydatki – co wpłynie pozytywnie na sposób 
jego realizacji i rozliczania. Wskazany okres pozwoli 
również na podjęcie odpowiednich działań zaradczych 
w przypadku trudności w realizacji projektu.  
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego (w przypadku osób 
fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego  w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną na obszarze województwa śląskiego). 

Uzasadnienie: 

Realizacja projektów na terenie województwa 
śląskiego jest uzasadniona regionalnym charakterem 
wsparcia. Wskazanie jako grupy docelowej osób 
zamieszkujących lub  osób pracujących na terenie 
województwa śląskiego jest zgodne z zasadą 
zapewnienia szerokiego dostępu do wsparcia 
udzielonego w ramach PO KL.  
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 
terenie województwa śląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 
projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 
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Uzasadnienie: 

Prowadzenie biura projektu na terenie województwa 
śląskiego przez Projektodawcę jest uzasadnione 
regionalnym charakterem wsparcia. Wspieranie 
rozwoju zasobów ludzkich w województwie śląskim 
będzie ułatwione poprzez zlokalizowanie administracji 
projektów na terenie woj. śląskiego (lokalizacja 
administracji projektów zgodna z kryterium obszaru 
realizacji projektów). Prowadzenie biura przez podmiot 
realizujący projekt na terenie województwa śląskiego 
pozytywnie wpłynie na efektywność realizacji projektu, 
w szczególności kwestie organizacyjne 
przedsięwzięcia i dostępność dla grup docelowych 
objętych wsparciem, jak również ułatwi współpracę z 
instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania i 
działania monitorująco-kontrolne.  
Jednocześnie kryterium nie wyklucza jako partnerów w 
projekcie podmiotów spoza województwa śląskiego.  
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

4. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego 
konkursu. 

Uzasadnienie 

Ograniczenie liczby wniosków złożonych przez 
jednego wnioskodawcę w ramach konkursu wynika z 
faktu, iż beneficjenci składają dużą liczbę wniosków o 
dofinansowanie projektów. W przypadku 
rekomendowania wszystkich do dofinansowania 
występują problemy z zapewnieniem odpowiedniego 
zaplecza organizacyjno – finansowego niezbędnego 
do właściwej realizacji projektu. Ograniczenie to 
przyczyni się do stworzenia warunków 
umożliwiających korzystanie z dofinansowania 
realizacji projektów większej liczbie projektodawców. 
Kryterium odnosi się do sytuacji, gdy określony 
podmiot występuje w charakterze beneficjenta 
(wnioskodawcy) składającego jeden lub dwa wnioski w 
ramach ogłoszonego konkursu. W przypadku 
przekroczenia dopuszczalnej liczby złożonych 
wniosków przez jednego projektodawcę Instytucja 
Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone 
przez niego wnioski w związku z niespełnieniem 
kryterium dostępu. W sytuacji wycofania  jednego lub 
dwóch wniosków o dofinansowanie projektodawca 
może złożyć powtórnie wniosek (lub dwa wnioski).  Nie 
wyklucza to sytuacji, w której dany podmiot może 
występować w charakterze partnera w ramach innych 
złożonych wniosków do tego samego  konkursu.   
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie listy 
wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

5. Projekt jest skierowany w całości do mikroprzedsiębiorstw i pracowników mikroprzedsiębiorstw.  
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Uzasadnienie 

Przedsiębiorczość i rozwój sektora MSP ma znaczenie 
strategiczne dla gospodarki woj. śląskiego. Dane z 
ostatnich lat wskazują, że sektor prywatny wzmacnia 
swoją pozycję. Według danych GUS z 2011 r. 
(„Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki 
narodowej wpisanych do rejestru REGON, 2010 r.”) 
podmioty gospodarki narodowej według 
przewidywanej liczby pracujących wynoszą w woj. 
śląskim ogółem: 451 635 (11,55% w stosunku do 
danych ogólnokrajowych), w tym w sektorze 
prywatnym: 435 084 (11,49% w stosunku do danych 
ogólnokrajowych), z czego 342 941 (75,9%) to osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – stan 
na 31.12.2010 r.  
W całym 2010 r. zarejestrowano w woj. śląskim 
ogółem 46 390 podmiotów gospodarki narodowej (w 
tym 40 681 osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, co stanowi 87,7% ogółu). W odniesieniu 
do liczby podmiotów nowozarejestrowanych w całym 
kraju stanowi to 15,6% (402 005 wszystkich 
nowozarejestrowanych) i odpowiednio udział 
nowozarejestrowanych osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą w woj. śląskim stanowi 
10,3% (całość: 349 578). W tym samym okresie 
wyrejestrowanych zostało w woj. śląskim 25 473 
podmiotów gospodarki narodowej (w kraju: 237 693), 
w tym 23 838 osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą (w kraju: 224 960), tj. 93,6% 

wszystkich wyrejestrowanych w województwie.  
Według danych GUS dotyczących podmiotów 
gospodarki narodowej w 2010 r. w woj. śląskim 
zarejestrowanych było 425 614 mikroprzedsiębiorstw, 
co stanowi 11,46% w skali kraju (3 713 677 w całym 
kraju) oraz 21 807 przedsiębiorstw małych – 13,50% w 
skali kraju (161 550). Z danych GUS wynika, że w woj. 
śląskim mikroprzedsiębiorstwa stanowią 94,24% 
wszystkich przedsiębiorstw wpisanych do rejestru 
REGON (w skali ogólnokrajowej jest to 94,98%), 
przedsiębiorstwa małe z kolei stanowią odpowiednio: 
4,83% (w skali ogólnokrajowej: 4,13%). 
Badania potwierdzają, że najtrudniej jest przetrwać 
pierwszy rok działalności – w tym okresie upada 40% 
firm (GUS, raporty PARP). W szczególności dotyczy to 
firm najmniejszych. Należy zaznaczyć, że 
współczynnik przeżywalności jest wyższy dla firm, 
które od początku zatrudniają pracowników. 
Prawdopodobieństwo kontynuacji działalności firmy 
zdecydowanie wzrasta wraz z jej rozwojem, a fakt 
inwestowania – w tym w kapitał ludzki zwiększa ten 
współczynnik o 10% (raport PARP o stanie MSP). 
Koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym 
zatrudniania i szkolenia pracowników są bardzo 
wysokie. Podnoszenie kwalifikacji pracowników 
zatrudnionych w mikro-i małych przedsiębiorstwach 
warunkuje sukces tych firm. 
Kryterium odnosi się do projektów otwartych 
(Projektodawca nie ogranicza naboru uczestników do 
wymienionych z nazwy,  konkretnego 
przedsiębiorstwa/konkretnych przedsiębiorstw) i 
zostanie zweryfikowane podczas oceny na podstawie 
treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

Kryteria strategiczne 

1. Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw prowadzących 
działalność w obszarze technologicznym kluczowym dla rozwoju 
gospodarki regionu tj. wskazanym w Programie Rozwoju Technologii 
Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020 

WAGA 10 
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 Uzasadnienie 

Udział w globalizacji i osiągnięcie postępu 
technologicznego wymagają od śląskiej gospodarki 
innych umiejętności - w tym bardziej efektywnego 
wykorzystania wiedzy, doświadczenia 
technologicznego, wzornictwa przemysłowego i 
projektowania użytkowego, źródeł finansowania, 
umiejętności menedżerskich i marketingowych, 
wykwalifikowanego personelu oraz odpowiedniego 
parku maszynowego - niż te, które zapewniły pozycję 
konkurencyjną w ostatnich 20 latach. Perspektywiczne 
spojrzenie na regionalny rynek pracy rzutuje na 
konieczność promowania kwalifikacji/zawodów, które 
znacząco wpłyną na zdolność do efektywnego i 
skutecznego wykorzystania potencjału rynkowego i 
naukowego w celu tworzenia wartości dodanych, 
poprawienia pozycji rynkowej lub standardu życia 
mieszkańców. Skuteczność działań w omawianym 
zakresie zdecyduje o poziomie konkurencyjności 
województwa śląskiego wobec innych regionów 
zarówno w skali kraju, jak i ogólnoeuropejskiej. 

 Program Rozwoju Technologii Województwa 
Śląskiego na lata 2010 – 2020 przyjęty Uchwałą 

Zarządu Województwa Śląskiego Nr 729/35/IV/2011 z 
dnia 29 marca 2011 r. zawiera kluczowe dla regionu 
obszary technologiczne, grupy technologii 
i technologie. 

Projektodawca na etapie składania wniosku o 
dofinansowanie zobowiązany jest w ramach wariantu 
projektu: 

c. zamkniętego (projektodawca jest 
beneficjentem) i na potrzeby danego 
przedsiębiorcy (projektodawca jest 
pośrednikiem w udzielaniu wsparcia dla 
konkretnego przedsiębiorcy lub 
przedsiębiorców powiązanych z nim  
kapitałowo lub organizacyjnie): 

do zadeklarowania we wniosku o dofinansowanie 
projektu, iż odbiorca wsparcia (tj. przedsiębiorca, 
którego pracownicy będą korzystać ze wsparcia) 
prowadzi działalność  w obszarze technologicznym 
kluczowym dla rozwoju gospodarki regionu tj. 
wskazanym w Programie Rozwoju Technologii 
Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020, poprzez 

wskazanie w treści wniosku konkretnego 
obszar/obszarów ujętych w wykazie Tabeli 14 oraz 
klasyfikacji PKD;. 

d. otwartego (projektodawca jest pośrednikiem w 
udzielaniu wsparcia, przedsiębiorcy nie są 
wskazani we wniosku o dofinansowanie z 
nazwy): 

do zadeklarowania we wniosku o dofinansowanie 
projektu, iż wsparciem zostaną objęci pracownicy  
przedsiębiorstw prowadzących działalność  w 
obszarze/obszarach technologicznym kluczowym dla 
rozwoju gospodarki regionu tj. wskazanym w 
Programie Rozwoju Technologii Województwa 
Śląskiego na lata 2010 – 2020 oraz iż powyższe 
będzie weryfikowane przez Wnioskodawcę na etapie 
rekrutacji uczestników projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 
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2. Co najmniej 50% grupy docelowej w projekcie stanowią osoby w wieku 
50+. W przypadku projektów zamkniętych: (projektodawca jest 
beneficjentem) i na potrzeby danego przedsiębiorcy (projektodawca jest 
pośrednikiem w udzielaniu wsparcia dla konkretnego przedsiębiorcy lub 
przedsiębiorców powiązanych z nim kapitałowo lub organizacyjnie, 
wymagany do uzyskania premii punktowej procent osób w wieku 50+ jest 
powiązany ze strukturą zatrudnienia w danym podmiocie (obliczany w 
proporcji równej lub większej do udziału tych osób w ogólnej strukturze 
zatrudnienia beneficjenta). 

WAGA 10 

 Uzasadnienie 

Osoby powyżej 50 roku życia są grupą społeczną 
doświadczającą szczególnych trudności związanych z 
utrzymaniem zatrudnienia. Osoby te charakteryzuje 
niska motywacja do podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
zawodowych. Możliwości zatrudnieniowe 
bezrobotnych powyżej 50 roku życia ogranicza także 
często niski poziom wykształcenia. W przypadku 
zagrożenia utratą pracy osoby powyżej 50 roku życia 
doświadczają największych trudności w znalezieniu 
nowego zatrudnienia. Objęcie wsparciem tej grupy 
uczestników oraz zaoferowanie zindywidualizowanego 
podejścia pozwoli racjonalnie zaplanować ścieżkę 
zatrudnienia i kariery zawodowej starszych 
pracowników. Wprowadzone kryterium przyczyni się 
do skutecznego eliminowania stereotypów oraz 
pozwoli na poprawę sytuacji zawodowej 
przedmiotowej grupy społecznej.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

 

3. Szkolenia przewidziane w ramach projektu przyczyniają się 
do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 
na lata 2003-2013 i tematyka szkoleń związana jest z  Programem 
Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020 

WAGA 10 

  

Udział w globalizacji i osiągnięcie postępu 
technologicznego wymagają od śląskiej gospodarki 
innych umiejętności - w tym bardziej efektywnego 
wykorzystania wiedzy, doświadczenia 
technologicznego, wzornictwa przemysłowego i 
projektowania użytkowego, źródeł finansowania, 
umiejętności menedżerskich i marketingowych, 
wykwalifikowanego personelu oraz odpowiedniego 
parku maszynowego - niż te, które zapewniły pozycję 
konkurencyjną w ostatnich 20 latach. Perspektywiczne 
spojrzenie na regionalny rynek pracy rzutuje na 
konieczność promowania kwalifikacji/zawodów, które 
znacząco wpłyną na zdolność do efektywnego i 
skutecznego wykorzystania potencjału rynkowego i 
naukowego w celu tworzenia wartości dodanych, 
poprawienia pozycji rynkowej lub standardu życia 
mieszkańców. Skuteczność działań w omawianym 
zakresie zdecyduje o poziomie konkurencyjności 
województwa śląskiego wobec innych regionów 
zarówno w skali kraju, jak i ogólnoeuropejskiej. 

 Program Rozwoju Technologii Województwa 
Śląskiego na lata 2010 – 2020 przyjęty Uchwałą 
Zarządu Województwa Śląskiego Nr 729/35/IV/2011 z 
dnia 29 marca 2011 r. zawiera kluczowe dla regionu 
obszary technologii, grupy technologii i technologie. 

Punkty za spełnienie tego kryterium strategicznego 
otrzymają jedynie ci wnioskodawcy, którzy (łącznie): 

 zadeklarowali we wniosku o dofinansowanie 
projektu, iż projekt jest zgodny z Regionalną 
Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na 
lata 2003-2013; 

  zadeklarowali we wniosku o dofinansowanie 
projektu, iż działania projektowe są zgodne z  
Programem Rozwoju Technologii Województwa 
Śląskiego na lata 2010 – 2020, poprzez 
wskazanie i opisanie w jaki sposób proponowane 
szkolenie/szkolenia przyczyniają się do rozwoju 
danego obszaru technologicznego (wskazując w 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji nr 

1-2 
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treści wniosku konkretny obszar/obszary ujęty/e 
w wykazie Tabeli 14); 

oraz: 
-  w przypadku realizacji jednego lub dwóch 

szkoleń (tematów): wszystkie z nich będą 
wpisywały się w wybrany obszar technologiczny 
regionu wskazany Programie Rozwoju 
Technologii Województwa Śląskiego na lata 
2010 –2020…”; 

-  w przypadku realizacji więcej niż dwóch 
szkoleń (tematów): co najmniej 2/3 z nich będą 
wpisywały się w wybrany obszar technologiczny 
regionu wskazany w Programie Rozwoju 
Technologii Województwa Śląskiego na lata 
2010 – 2020…”.* 

 
* proporcje należy obliczyć stosując osobogodziny. 
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny, na 
podstawie treści wniosku. 

  
 

LP. Konkursu:  A.3 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. X II kw.  III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty x 

 
Zamknięty  

Planowana alokacja 2 000 000,00 

Typ/typy projektów  
(operacji) 
przewidziane do 
realizacji w ramach 
konkursu 

1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr 
zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie 
zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i w formie odpowiadającej 
możliwościom organizacyjno – technicznym przedsiębiorstwa. 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 
 
 
 
 

Kryteria dostępu 

1. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Ograniczony do 24 miesięcy czas realizacji projektu 
pozwoli beneficjentom precyzyjnie zaplanować 
zadania w ramach projektu, a co za tym idzie również 
planować wydatki – co wpłynie pozytywnie na sposób 
jego realizacji i rozliczania. Wskazany okres pozwoli 
również na podjęcie odpowiednich działań zaradczych 
w przypadku trudności w realizacji projektu.  
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1 

2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego (w przypadku osób 
fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego  w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną na obszarze województwa śląskiego). 

Uzasadnienie: 

Realizacja projektów na terenie województwa 
śląskiego jest uzasadniona regionalnym charakterem 
wsparcia. Wskazanie jako grupy docelowej osób 
zamieszkujących lub  osób pracujących na terenie 
województwa śląskiego jest zgodne z zasadą 
zapewnienia szerokiego dostępu do wsparcia 
udzielonego w ramach PO KL.  
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1 

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 
terenie województwa śląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 
projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

Uzasadnienie: 

Prowadzenie biura projektu  na terenie województwa 
śląskiego przez Projektodawcę jest uzasadnione 
regionalnym charakterem wsparcia. Wspieranie 
rozwoju zasobów ludzkich w województwie śląskim 
będzie ułatwione poprzez zlokalizowanie administracji 
projektów na terenie woj. śląskiego (lokalizacja 
administracji projektów zgodna z kryterium obszaru 
realizacji projektów). Prowadzenie biura przez podmiot 
realizujący projekt na terenie województwa śląskiego 
pozytywnie wpłynie na efektywność realizacji projektu, 
w szczególności kwestie organizacyjne 
przedsięwzięcia i dostępność dla grup docelowych 
objętych wsparciem, jak również ułatwi współpracę z 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1 
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instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania i 
działania monitorująco-kontrolne.  
Jednocześnie kryterium nie wyklucza jako partnerów w 
projekcie podmiotów spoza województwa śląskiego.  
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na 
podstawie treści wniosku. 

4. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu. 

Uzasadnienie 

Ograniczenie liczby wniosków złożonych przez 
jednego wnioskodawcę w ramach konkursu wynika z 
faktu, iż beneficjenci składają dużą liczbę wniosków o 
dofinansowanie projektów. W przypadku 
rekomendowania wszystkich do dofinansowania 
występują problemy z zapewnieniem odpowiedniego 
zaplecza organizacyjno – finansowego niezbędnego 
do właściwej realizacji projektu. Ograniczenie to 
przyczyni się do stworzenia warunków 
umożliwiających korzystanie z dofinansowania 
realizacji projektów większej liczbie projektodawców. 
Kryterium odnosi się do sytuacji, gdy określony 
podmiot występuje w charakterze beneficjenta 
(wnioskodawcy) składającego jeden lub dwa wnioski w 
ramach ogłoszonego konkursu. W przypadku 
przekroczenia dopuszczalnej liczby złożonych 
wniosków przez jednego projektodawcę Instytucja 
Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone 
przez niego wnioski w związku z niespełnieniem 
kryterium dostępu. W sytuacji wycofania  jednego lub 
dwóch wniosków o dofinansowanie projektodawca 
może złożyć powtórnie wniosek (lub dwa wnioski).  Nie 
wyklucza to sytuacji, w której dany podmiot może 
występować w charakterze partnera w ramach innych 
złożonych wniosków do tego samego  konkursu.   
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie listy 
wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1 

5. W projekcie przewidziano realizację szkoleń z  zakresu przynajmniej jednej z poniższych tematyk: 

 kursy zawodowe dla dekarzy, elektryków i hydraulików w zakresie fotowoltaiki,  

 szkolenia dla elektryków i mechatroników w zakresie budowy i serwisu urządzeń 
wiatrowych,  

 szkolenia z systemów grzewczych i elektrycznych, opartych na odnawialnych źródłach 
energii, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, oszczędzania energii,  
przetwarzanie odpadów. 

Uzasadnienie 

Wyniki raportu z badania Realizowanego w ramach 
Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) pt. Zatrudnienie i rozwój lokalny w kontekście 
zmian klimatycznych, wskazują niską zdolność 
instytucji rynku pracy do analizowania, przewidywania 
i radzenia sobie z zapotrzebowaniem ze strony 
sektora „zielonej gospodarki” na pewne umiejętności i 
brak zrozumienia, w jaki sposób trwające procesy 
transformacji w obszarze „zielonej gospodarki” 
wpływają na obecną sytuację na rynku pracy. W wielu 
przypadkach tzw. „zielony wymiar” działalności tych 
instytucji jest bardzo ograniczony, zaś zadania 
podejmowane w urzędach pracy w odniesieniu do 
osób bezrobotnych oraz pracodawców nie 
uwzględniają możliwości i potrzeb sektora „zielonej 
gospodarki”. Ponadto działalność publicznych służb 
zatrudnienia skupia się na niskowykwalifikowanych  
pracownikach, zaś miejsca pracy na wyższych 
stanowiskach, dla bardziej wykwalifikowanych 
pracowników są dystrybuowane za pomocą 
prywatnych agencji pośrednictwa pracy lub portali 
internetowych. Zgodnie z założeniami Strategii 
„Europa 2020”  związanych z „zieloną gospodarką”, 
wydaje się, że obecnie istnieje znaczna rozbieżność 
pomiędzy programami szkoleń oferowanymi zarówno 
przez instytucje prywatne, jak i publiczne, a 
zapotrzebowaniem rynku, zwłaszcza w odniesieniu do 
potrzeb związanych z „zieloną gospodarką”. Warto 
podkreślić iż realizacja szkoleń zwianych z „zieloną 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1 
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gospodarką” jest istotna m.in. z uwagi na stan 
lokalnego środowiska naturalnego jak i bogate, 
różnorodne i zachowane w dobrym stanie środowisko 
naturalne co zostało podkreślone m.in. w raporcie 
„Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i 
strategicznej interwencji w Polsce”. Prowadzenie 
szkoleń związanych z tzw. „zieloną gospodarką” ma 
spowodować uaktywnienie, często nie 
wykorzystanego potencjału lokalnych „zasobów pracy” 
co jednocześnie przyczyni się do generowania nowych 
miejsc pracy oraz utrzymania już istniejących, 
wpisując się w główne założenia rozwoju kraju i 
realizując zobowiązania podjęte w ramach realizacji 
głównych polityk Unii Europejskiej.   
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na 
podstawie treści wniosku. 

Kryteria strategiczne 

IP2 nie dostrzega potrzeby wprowadzania kryteriów strategicznych w 
przedmiotowym konkursie.    

 
 
 

Poddziałanie 8.1.2  
 

LP. Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw. X III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty X 

 
Zamknięty  

Planowana alokacja 10 000 000,00 PLN 

 

1. Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia 
nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze 
odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia). 

2. Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności 
przedsiębiorstwa. 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 
 
 

Kryteria dostępu 

1. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy,  

Uzasadnienie: 

Ograniczony do 24 miesięcy czas realizacji projektu 
pozwoli beneficjentom precyzyjnie zaplanować zadania 
w ramach projektu, a co za tym idzie również planować 
wydatki – co wpłynie pozytywnie na sposób jego 
realizacji i rozliczania. Wskazany okres pozwoli również 
na podjęcie odpowiednich działań zaradczych w 
przypadku trudności w realizacji projektu.  
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

2.  Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego (w przypadku osób 
fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego  w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną na obszarze województwa śląskiego). 

Uzasadnienie: 

Realizacja projektów na terenie województwa śląskiego 
jest uzasadniona regionalnym charakterem wsparcia. 
Wskazanie jako grupy docelowej osób 
zamieszkujących lub osób pracujących na terenie 
województwa śląskiego jest zgodne z zasadą 
zapewnienia szerokiego dostępu do wsparcia 
udzielonego w ramach PO KL.  
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 
terenie województwa śląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 
projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 



Strona 15 z 39 

Uzasadnienie: 

Prowadzenie biura projektu  na terenie województwa 
śląskiego przez Projektodawcę jest uzasadnione 
regionalnym charakterem wsparcia. Wspieranie 
rozwoju zasobów ludzkich w województwie śląskim 
będzie ułatwione poprzez zlokalizowanie administracji 
projektów na terenie woj. śląskiego (lokalizacja 
administracji projektów zgodna z kryterium obszaru 
realizacji projektów). Prowadzenie biura przez podmiot 
realizujący projekt na terenie województwa śląskiego 
pozytywnie wpłynie na efektywność realizacji projektu, 
w szczególności kwestie organizacyjne przedsięwzięcia 
i dostępność dla grup docelowych objętych wsparciem, 
jak również ułatwi współpracę z instytucjami 
zaangażowanymi w proces wdrażania i działania 
monitorująco-kontrolne.  
Jednocześnie kryterium nie wyklucza jako partnerów w 
projekcie podmiotów spoza województwa śląskiego.  
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na 
podstawie treści wniosku.. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

4. Projektodawca składa nie więcej niż  2  wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy 
konkursowej. 

Uzasadnienie 

Ograniczenie liczby wniosków złożonych przez jednego 
wnioskodawcę w ramach konkursu wynika z faktu, iż 
beneficjenci składają dużą liczbę wniosków o 
dofinansowanie projektów. W przypadku 
rekomendowania wszystkich do dofinansowania 
występują problemy z zapewnieniem odpowiedniego 
zaplecza organizacyjno – finansowego niezbędnego do 
właściwej realizacji projektu. Ograniczenie to przyczyni 
się do stworzenia warunków umożliwiających 
korzystanie z dofinansowania realizacji projektów 
większej liczbie projektodawców. Kryterium odnosi się 
do sytuacji, gdy określony podmiot występuje w 
charakterze beneficjenta (wnioskodawcy) składającego 
jeden lub dwa wnioski w ramach ogłoszonego 
konkursu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej 
liczby złożonych wniosków przez jednego 
projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 
odrzuca wszystkie złożone przez niego wnioski w 
związku z niespełnieniem kryterium dostępu. W sytuacji 
wycofania jednego lub dwóch wniosków o 
dofinansowanie projektodawca może złożyć powtórnie 
wniosek (lub dwa wnioski). Nie wyklucza to sytuacji, w 
której dany podmiot może występować w charakterze 
partnera w ramach innych złożonych wniosków do tego 
samego  konkursu.   
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie listy 
wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

Kryteria strategiczne 

 

1. Projekt jest realizowany na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa 
(przedsiębiorstw) wskazanego z nazwy we wniosku o 
dofinansowanie projektu, w którym została przeprowadzona 
analiza potrzeb szkoleniowych. 

WAGA 10 

 Uzasadnienie 

Wprowadzenie kryterium ma na celu stworzenie 
możliwości realizacji inicjatyw szkoleniowych i/lub 
doradczych zaprojektowanych ściśle w oparciu o 
analizę problemów i potrzeb konkretnych 
przedsiębiorstw, celem zagwarantowania wyższego 
poziomu efektywności i adekwatności tego typu 
przedsięwzięć. Wskazanie tematyki szkoleń i/lub 
doradztwa przez bezpośredniego odbiorcę tego typu 
wsparcia lub sformułowanie jej przy jego udziale 
pozwoli na zaplanowanie i realizację projektów 
precyzyjnie dostosowanych do specyfiki danej firmy. 
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1-2 

 

2. Szkolenia przewidziane w ramach projektu przyczyniają się 
do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Śląskiego na lata 2003-2013 i tematyka szkoleń związana jest z  
Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 
2010 – 2020 

WAGA 10 

 Uzasadnienie Udział w globalizacji i osiągnięcie postępu Stosuje się do 1-2 
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technologicznego wymagają od śląskiej gospodarki 
innych umiejętności - w tym bardziej efektywnego 
wykorzystania wiedzy, doświadczenia 
technologicznego, wzornictwa przemysłowego i 
projektowania użytkowego, źródeł finansowania, 
umiejętności menedżerskich i marketingowych, 
wykwalifikowanego personelu oraz odpowiedniego 
parku maszynowego - niż te, które zapewniły pozycję 
konkurencyjną w ostatnich 20 latach. Perspektywiczne 
spojrzenie na regionalny rynek pracy rzutuje na 
konieczność promowania kwalifikacji/zawodów, które 
znacząco wpłyną na zdolność do efektywnego i 
skutecznego wykorzystania potencjału rynkowego i 
naukowego w celu tworzenia wartości dodanych, 
poprawienia pozycji rynkowej lub standardu życia 
mieszkańców. Skuteczność działań w omawianym 
zakresie zdecyduje o poziomie konkurencyjności 
województwa śląskiego wobec innych regionów 
zarówno w skali kraju, jak i ogólnoeuropejskiej. 

 Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego 
na lata 2010 – 2020 przyjęty Uchwałą Zarządu 
Województwa Śląskiego Nr 729/35/IV/2011 z dnia 29 
marca 2011 r. zawiera kluczowe dla regionu obszary 
technologii, grupy technologii i technologie. 

Punkty za spełnienie tego kryterium strategicznego 
otrzymają jedynie ci wnioskodawcy, którzy (łącznie): 

 zadeklarowali we wniosku o dofinansowanie 
projektu, iż projekt jest zgodny z Regionalną 
Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na 
lata 2003-2013; 

  zadeklarowali we wniosku o dofinansowanie 
projektu, iż działania projektowe są zgodne z  
Programem Rozwoju Technologii Województwa 
Śląskiego na lata 2010 – 2020, poprzez 
wskazanie i opisanie w jaki sposób proponowane 
szkolenie/szkolenia przyczyniają się do rozwoju 
danego obszaru technologicznego (wskazując w 
treści wniosku konkretny obszar/obszary ujęty/e w 
wykazie Tabeli 14); 

oraz: 
-  w przypadku realizacji jednego lub dwóch szkoleń 

(tematów):  wszystkie z nich będą wpisywały się w 
wybrany obszar technologiczny regionu wskazany 
Programie Rozwoju Technologii Województwa 
Śląskiego na lata 2010 – 2020; 
-  a w przypadku realizacji więcej niż dwóch 
szkoleń (tematów): co najmniej 2/3 z nich będą 
wpisywały się w wybrany obszar technologiczny 
regionu wskazany w Programie Rozwoju 
Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 
– 2020…”.* 

 
* proporcje należy obliczyć stosując osobogodziny. 
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny, na 
podstawie treści wniosku. 

typu/typów 
operacji (nr) 

 
 
LP. Konkursu:  A.2 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw. X III kw.  IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty X 

 
Zamknięty  

Planowana alokacja 10 000 000,00 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) 
przewidziane do 
realizacji w ramach 
konkursu 

1. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z 
pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania 
programów typu outplacement, obejmujących m.in.: 

 szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach 
projektu), 

 poradnictwo psychologiczne, 

 pośrednictwo pracy, 
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 staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, 

 subsydiowanie zatrudnienie uczestnika projektu u nowego pracodawcy, 

 bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez 
zastosowanie następujących instrumentów: 

 doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy  
i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 

 przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości  
40 tys. PLN na osobę, 

 wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe 
wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz 
pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły 
działalność w ramach danego projektu). 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 
 
 

Kryteria dostępu 

1. Okres realizacji projektu nie przekracza  24 miesięcy  

Uzasadnienie: 

Ograniczony do 24 miesięcy  czas realizacji projektu 
pozwoli beneficjentom precyzyjnie zaplanować zadania 
w ramach projektu, a co za tym idzie również planować 
wydatki – co wpłynie pozytywnie na sposób jego 
realizacji i rozliczania. Wskazany okres pozwoli 
również na podjęcie odpowiednich działań zaradczych 
w przypadku trudności w realizacji projektu.  
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1 

2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego (w przypadku osób 
fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego  w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną na obszarze województwa śląskiego). 

Uzasadnienie: 

Realizacja projektów na terenie województwa śląskiego 
jest uzasadniona regionalnym charakterem wsparcia. 
Wskazanie jako grupy docelowej osób 
zamieszkujących lub osób pracujących na terenie 
województwa śląskiego jest zgodne z zasadą 
zapewnienia szerokiego dostępu do wsparcia 
udzielonego w ramach PO KL.  
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1 

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 
terenie województwa śląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 
projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

Uzasadnienie: 

Prowadzenie biura projektu  na terenie województwa 
śląskiego przez Projektodawcę jest uzasadnione 
regionalnym charakterem wsparcia. Wspieranie 
rozwoju zasobów ludzkich w województwie śląskim 
będzie ułatwione poprzez zlokalizowanie administracji 
projektów na terenie woj. śląskiego (lokalizacja 
administracji projektów zgodna z kryterium obszaru 
realizacji projektów). Prowadzenie biura przez podmiot 
realizujący projekt na terenie województwa śląskiego 
pozytywnie wpłynie na efektywność realizacji projektu, 
w szczególności kwestie organizacyjne 
przedsięwzięcia i dostępność dla grup docelowych 
objętych wsparciem, jak również ułatwi współpracę z 
instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania i 
działania monitorująco-kontrolne.  
Jednocześnie kryterium nie wyklucza jako partnerów w 
projekcie podmiotów spoza województwa śląskiego.  
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1 

4. Projektodawca składa nie więcej niż  2  wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy 
konkursowej. 
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Ograniczenie liczby wniosków złożonych przez jednego 
wnioskodawcę w ramach konkursu wynika z faktu, iż 
beneficjenci składają dużą liczbę wniosków o 
dofinansowanie projektów. W przypadku 
rekomendowania wszystkich do dofinansowania 
występują problemy z zapewnieniem odpowiedniego 
zaplecza organizacyjno – finansowego niezbędnego do 
właściwej realizacji projektu. Ograniczenie to przyczyni 
się do stworzenia warunków umożliwiających 
korzystanie z dofinansowania realizacji projektów 
większej liczbie projektodawców. Kryterium odnosi się 
do sytuacji, gdy określony podmiot występuje w 
charakterze beneficjenta (wnioskodawcy) składającego 
jeden lub dwa wnioski w ramach ogłoszonego 
konkursu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej 
liczby złożonych wniosków przez jednego 
projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 
odrzuca wszystkie złożone przez niego wnioski w 
związku z niespełnieniem kryterium dostępu. W 
sytuacji wycofania jednego lub dwóch wniosków o 
dofinansowanie projektodawca może złożyć powtórnie 
wniosek (lub dwa wnioski).  Nie wyklucza to sytuacji, w 
której dany podmiot może występować w charakterze 
partnera w ramach innych złożonych wniosków do tego 
samego  konkursu.   
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie listy 
wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs. 

 1 

5. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu wynosi co najmniej 50% . 

Uzasadnienie 

W IV kwartale 2010 r. zbiorowość pracujących w woj. 
śląskim stanowiła 48,4% ogółu ludności w wieku 15 lat 
i więcej (co oznacza, iż na 100 osób w grupie wiekowej 
15+ pracuje ok. 48 osób). Głównymi przyczynami 
zaprzestania pracy przez poprzednio pracujących była 
likwidacja zakładu pracy lub stanowiska pracy (33,3%). 
Wprowadzenie kryterium ma na celu podkreślenie 
efektywności wsparcia uczestników projektu, 
zwłaszcza w kontekście pomocy w znalezieniu 
zatrudnienia dla osób zwolnionych, przewidzianych do 
zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy. 
Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane 
w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu, 
zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, wskazanymi w instrukcji „Sposób 
pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie” tj. do 3 
miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr 1) 
z 
wyłączeniem 
szkoleń  

1 

Kryteria strategiczne 

 
1.   Projekt zakłada, iż minimum 30% uczestników projektu będą stanowić 

osoby zagrożone zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy, które objęte 
zostaną działaniami szybkiego reagowania. 

WAGA 20 

 Uzasadnienie: 

Wprowadzone kryterium ma zagwarantować wsparcie 
dla osób, które zagrożone są wykluczeniem z rynku 
pracy w wyniku pogarszającej się sytuacji 
ekonomicznej regionu. Uzyskanie nowych lub 
poszerzenie posiadanych kwalifikacji zwiększy ich 
szanse na utrzymanie lub ponowne zatrudnienie w 
możliwie najkrótszym czasie i pozwoli uniknąć 
długotrwałego bezrobocia. Przedmiotowe kryterium 
zostało wprowadzone w oparciu o rekomendację 
Instytucji Zarządzającej PO KL zawierającą zakres 
proponowanych działań antykryzysowych w ramach 
PO KL. Założony pułap 30 % stanowi minimum, a 
wnioskodawca będzie miał prawo jego zwiększenia w 
przypadku zdiagnozowania (na poziomie projektu) 
faktycznej potrzeby większego zaangażowania 
środków na wsparcie osób zwolnionych z przyczyn 
zakładu pracy.  
Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1 

 

2. Szkolenia przewidziane w ramach projektu przyczyniają się do realizacji 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 
i tematyka szkoleń związana jest z  Programem Rozwoju Technologii 
Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020 

WAGA 10 
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 Uzasadnienie : 

Udział w globalizacji i osiągnięcie postępu 
technologicznego wymagają od śląskiej gospodarki 
innych umiejętności - w tym bardziej efektywnego 
wykorzystania wiedzy, doświadczenia 
technologicznego, wzornictwa przemysłowego i 
projektowania użytkowego, źródeł finansowania, 
umiejętności menedżerskich i marketingowych, 
wykwalifikowanego personelu oraz odpowiedniego 
parku maszynowego - niż te, które zapewniły pozycję 
konkurencyjną w ostatnich 20 latach. Perspektywiczne 
spojrzenie na regionalny rynek pracy rzutuje na 
konieczność promowania kwalifikacji/zawodów, które 
znacząco wpłyną na zdolność do efektywnego i 
skutecznego wykorzystania potencjału rynkowego i 
naukowego w celu tworzenia wartości dodanych, 
poprawienia pozycji rynkowej lub standardu życia 
mieszkańców. Skuteczność działań w omawianym 
zakresie zdecyduje o poziomie konkurencyjności 
województwa śląskiego wobec innych regionów 
zarówno w skali kraju, jak i ogólnoeuropejskiej. 

 Program Rozwoju Technologii Województwa 
Śląskiego na lata 2010 – 2020 przyjęty Uchwałą 

Zarządu Województwa Śląskiego Nr 729/35/IV/2011 z 
dnia 29 marca 2011 r. zawiera kluczowe dla regionu 
obszary technologii, grupy technologii i technologie. 

Punkty za spełnienie tego kryterium strategicznego 
otrzymają jedynie ci wnioskodawcy, którzy (łącznie): 

 zadeklarowali we wniosku o dofinansowanie 
projektu, iż projekt jest zgodny z Regionalną 
Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na 
lata 2003-2013; 

 zadeklarowali we wniosku o dofinansowanie 
projektu, iż działania projektowe są zgodne z  
Programem Rozwoju Technologii Województwa 
Śląskiego na lata 2010 – 2020, poprzez 
wskazanie i opisanie w jaki sposób proponowane 
szkolenie/szkolenia przyczyniają się do rozwoju 
danego obszaru technologicznego (wskazując w 
treści wniosku konkretny obszar/obszary ujęty/e 
w wykazie Tabeli 14); 

oraz: 
-  w przypadku realizacji jednego lub dwóch szkoleń 

(tematów):  wszystkie z nich będą wpisywały się 
w wybrany obszar technologiczny regionu 
wskazany w Programie Rozwoju Technologii 
Województwa Śląskiego na lata 2010 –2020; 
-  w przypadku realizacji więcej niż dwóch 
szkoleń (tematów): co najmniej 2/3 z nich będą 
wpisywały się w wybrany obszar technologiczny 
regionu wskazany Programie Rozwoju 
Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 
– 2020…”.* 

 
* proporcje należy obliczyć stosując osobogodziny. 
 

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny, na 
podstawie treści wniosku. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

 
Poddziałanie 8.1.4  
 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana  
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 
UDA-POKL-08.01.04-24-001/09  
Badania i analizy na potrzeby Regionalnego Centrum Analiz Regionalnych 



Strona 20 z 39 

Beneficjent systemowy Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Okres realizacji projektu 12. 2009 – 03. 2012 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2011 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2012 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

1 637 500 
(w tym 245 625) 

155 300 
(w tym 17 295) 

1 792 800 
(w tym 268 920) 

 
 

B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 

Atrakcyjność regionalnego rynku pracy – analiza,  ocena i pożądane zmiany w 
kontekście zachodzących trendów rozwojowych i prognozowanych zmian 
społeczno-gospodarczych 

Beneficjent systemowy Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Okres realizacji projektu 12. 2011 – 12. 2012 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2011 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2012 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

10 000 
( w tym 1 500) 

690 000 
(w tym 103 500) 

700 000 
(w tym 105 000) 

 

B1.3PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 

UDA POKL.08.01.04-24-001/10-00 
Strategiczne zarządzanie zmianami - nowe czynniki rozwoju województwa śląskiego 
w kontekście stanu i kierunków rozwoju regionalnego rynku pracy 

Beneficjent systemowy 
Wydział Planowania Strategicznego i przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego 

Okres realizacji projektu 
06.2010 – 09. 2012  

 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2011 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2012 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

490 750  
(w tym 73 613) 

840 000 
(w tym 126 000) 

1 330 750 
(w tym 199 613) 

 
KARTA DZIAŁANIA 8.2 
Poddziałanie 8.2.1  

LP. 
Konkursu
:  

A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  
II 

kw
. 

 
III 

kw. 
X 

IV 
kw
. 

 

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty X 

Planowana 
alokacja  

11 000 000PLN 

Typ/typy 
projektów  
(operacji) 

1. Staże i szkolenia praktyczne dla: 

- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych 
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przewidziane do 
realizacji w 

ramach konkursu 

- pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-
dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach 

2. Tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu 

3. Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników 
przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek 
naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w 
przedsiębiorstwach 

 

4. Stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące  (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji 
wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i 
technologicznych (SMT) oraz zgodnych z RSI danego województwa, a także pokrycie 
kosztów opiekuna doktoranta na uczelni lub w jednostce naukowej 

 
5. Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie 

innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów 
wdrożeniowych 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 
 

Kryteria dostępu 

1. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.  

Uzasadnienie: 

Ograniczony do 24 miesięcy czas realizacji 
projektu pozwoli beneficjentom precyzyjnie 
zaplanować zadania w ramach projektu, a co za 
tym idzie również planować wydatki – co wpłynie 
pozytywnie na sposób jego realizacji i rozliczania. 
Wskazany okres pozwoli również na podjęcie 
odpowiednich działań zaradczych w przypadku 
trudności w realizacji projektu. Kryterium zostanie 
zweryfikowane podczas oceny na podstawie treści 
wniosku. 

Stosuje 
się do 

typu/typó
w operacji 

(nr) 

1-5 

2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego (w przypadku osób 
fizycznych pracują lub studiują lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego  w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one 
jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego). W ramach typu operacji nr 5, w 
przypadku gdy grupami docelowymi w ramach jednego projektu są placówki naukowe i 
przedsiębiorcy, co najmniej jedna z ww. grup spełnia warunek, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym. 

Uzasadnienie: 

Realizacja projektów na terenie województwa 
śląskiego jest uzasadniona regionalnym 
charakterem wsparcia. Wskazanie jako grupy 
docelowej osób zamieszkujących lub osób 
pracujących na terenie województwa śląskiego jest 
zgodne z zasadą zapewnienia szerokiego dostępu 
do wsparcia udzielonego w ramach PO KL. 
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny 
na podstawie treści wniosku. 

Stosuje 
się do 

typu/typó
w operacji 

(nr) 

1-5 

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 
terenie województwa śląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 
projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

Uzasadnienie: 

Prowadzenie biura projektu  na terenie 
województwa śląskiego przez Projektodawcę jest 
uzasadnione regionalnym charakterem wsparcia. 
Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich w 
województwie śląskim będzie ułatwione poprzez 
zlokalizowanie administracji projektów na Śląsku 
(lokalizacja administracji projektów zgodna z 
kryterium obszaru realizacji projektów). 
Prowadzenie biura przez podmiot realizujący 
projekt na terenie województwa śląskiego 
pozytywnie wpłynie na efektywność realizacji 
projektu, w szczególności kwestie organizacyjne 
przedsięwzięcia i dostępność dla grup docelowych 
objętych wsparciem, jak również ułatwi współpracę 
z instytucjami zaangażowanymi w proces 
wdrażania i działania monitorująco-kontrolne. 
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny 
na podstawie treści wniosku. Jednocześnie 
kryterium nie wyklucza jako partnerów w projekcie 
podmiotów spoza województwa śląskiego. 
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny 
na podstawie treści wniosku. 

Stosuje 
się do 

typu/typó
w operacji 

(nr) 

1-5 

4. Projekt zakłada, że minimum 50% uczestników staży lub szkoleń praktycznych stanowią 
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pracownicy przedsiębiorstw. 
 

 

Projekty realizujące wsparcie w postaci staży, 
szkoleń praktycznych w sposób pozytywny wpłyną 
na efektywność transferu wiedzy i przeniesienie 
innowacji pomiędzy obszarem B+R a 
przedsiębiorstwami, przy jednoczesnym 
zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw 
działających w regionie. Realizacja projektów 
obejmujących organizację staży i wsparcie 
szkoleniowe jest istotna z punktu widzenia 
transferu wiedzy. Dotychczas w województwie 
śląskim w  niewielkim stopniu realizowane były 
projekty o tej tematyce, które pozwoliłyby 
zwiększyć transfer wiedzy pomiędzy sektorami 
przedsiębiorczości i nauki. Kryterium odpowiada 
strategicznemu obszarowi  określonemu w 
dokumencie Komisji Europejskiej Europa 2020 – 
Inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu – gospodarka oparta na 
wiedzy i innowacji. 
Funkcjonowanie w otwartej gospodarce opartej na 
wiedzy wymaga inwestycji w rozwiązania 
innowacyjne, a także zastosowania nowych 
technologii w przedsiębiorstwach. Według danych 
GUS w 2009 r. łączne nakłady na działalność 
innowacyjną w firmach usługowych i 
przemysłowych wyniosły blisko 31 mld PLN 
(spadek o 4 mld PLN względem 2008 r.).  
Województwo śląskie jest jednym z wiodących w 
nakładach na działalność innowacyjną w 
przemyśle w 2009 r., ale udział ten w porównaniu z 
rokiem 2006 zmalał, z 21,0% do 17,1%. Na 
gruncie PO KL optymalnym kanałem transferu 
wiedzy  pomiędzy przedsiębiorcami a sferą nauki 
są staże i szkolenia praktyczne dla pracowników 
przedsiębiorstw w jednostkach naukowych. 
Staże i szkolenia praktyczne powinny efektywnie i 
bezpośrednio przyczyniać się do transferu wiedzy i 
zacieśnienia współpracy między sferą nauki i 
biznesu. 
Relacja w zakresie pracowników w obu tych 
sektorach w województwie śląskim kształtuje się 
następująco: województwo śląskie zajmuje 2 
miejsce po województwie mazowieckim co do 
liczby osób pracujących w aktywnych 
przedsiębiorstwach (wg GUS Działalność 
przedsiębiorstw niefinansowych w 2009r.) – 1 180 
358 osób, natomiast liczba pracowników 
naukowych uczelni (profesorowie, docenci, 

adiunkci, asystenci), liczba pracowników 
naukowych jednostek naukowych (wg GUS Bank 
Danych Lokalnych 2009r.) to 14 818 osób.  
Przez  pojęcie „szkolenia praktyczne” należy 
rozumieć zgodnie z jego znaczeniem językowym 
szkolenie, którego uczestnik bierze udział w 
aktywnych (tzn. nie wykładowych) formach 
zdobywania (rozwijania) wiedzy i ćwiczenia 
umiejętności przeznaczonych do zastosowania w 
praktyce. 
 

Stosuje 
się do 

typu/typó
w operacji 

(nr) 

1 

5. Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw oraz pracowników przedsiębiorstw prowadzących 
działalność w obszarze technologicznym kluczowym dla rozwoju gospodarki regionu tj. wskazanym w 
Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020 

 

Udział w globalizacji i osiągnięcie postępu 
technologicznego wymagają od śląskiej gospodarki 
innych umiejętności - w tym bardziej efektywnego 
wykorzystania wiedzy, doświadczenia 
technologicznego, wzornictwa przemysłowego i 
projektowania użytkowego, źródeł finansowania, 
umiejętności menedżerskich i marketingowych, 
wykwalifikowanego personelu oraz odpowiedniego 
parku maszynowego - niż te, które zapewniły 

Stosuje 
się do 

typu/typó
w operacji 

(nr) 

1-3 i 5 
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pozycję konkurencyjną w ostatnich 20 latach. 
Perspektywiczne spojrzenie na regionalny rynek 
pracy rzutuje na konieczność promowania 
kwalifikacji/zawodów, które znacząco wpłyną na 
zdolność do efektywnego i skutecznego 
wykorzystania potencjału rynkowego i naukowego 
w celu tworzenia wartości dodanych, poprawienia 
pozycji rynkowej lub standardu życia 
mieszkańców. Skuteczność działań w omawianym 
zakresie zdecyduje o poziomie konkurencyjności 
województwa śląskiego wobec innych regionów 
zarówno w skali kraju, jak i ogólnoeuropejskiej. 

 Program Rozwoju Technologii Województwa 
Śląskiego na lata 2010 – 2020przyjęty Uchwałą 
Zarządu Województwa Śląskiego Nr 
729/35/IV/2011 z dnia 29 marca 2011 r. zawiera 
kluczowe dla regionu obszary technologii, grupy 
technologii i technologie. 

Projektodawca na etapie składania wniosku o 
dofinansowanie zobowiązany jest w ramach 
wariantu projektu: 

e. zamkniętego (projektodawca jest 
beneficjentem) i na potrzeby danego 
przedsiębiorcy (projektodawca jest 
pośrednikiem w udzielaniu wsparcia dla 
konkretnego przedsiębiorcy lub 
przedsiębiorców powiązanych z nim  
kapitałowo lub organizacyjnie): 

do zadeklarowania we wniosku o dofinansowanie 
projektu, iż odbiorca wsparcia (tj. przedsiębiorca, 
którego pracownicy będą korzystać ze wsparcia) 
prowadzi działalność  w obszarze technologicznym 
kluczowym dla rozwoju gospodarki regionu tj. 
wskazanym w Programie Rozwoju Technologii 
Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020, 
poprzez wskazanie w treści wniosku konkretnego 
obszar/obszarów ujętych w wykazie Tabeli 14 oraz 
klasyfikacji PKD; 

f. otwartego (projektodawca jest 
pośrednikiem w udzielaniu wsparcia, 
przedsiębiorcy nie są wskazani we wniosku 
o dofinansowanie z nazwy): 

do zadeklarowania we wniosku o dofinansowanie 
projektu, iż wsparciem zostaną objęci pracownicy  
przedsiębiorstw prowadzących działalność  w 
obszarze/obszarach technologicznym kluczowym 
dla rozwoju gospodarki regionu tj. wskazanym 
Programie Rozwoju Technologii Województwa 
Śląskiego na lata 2010 – 2020. oraz iż powyższe 
będzie weryfikowane przez Wnioskodawcę na 
etapie rekrutacji uczestników projektu. 

6. Typ operacji nr 4 może być realizowany tylko łącznie z typem operacji nr 1. 

Uzasadnienie: 

Staże i szkolenia praktyczne efektywnie i 
bezpośrednio przyczyniają się do transferu wiedzy 
i zacieśniania współpracy między sferą nauki i 
biznesu, Stypendia doktoranckie, jako 
inwestowanie w młode kadry naukowe służą 
poprawie innowacyjności i zwiększeniu 
konkurencyjności regionu.  Powyższe zapewni 
kompleksowe wsparcie dla obu sfer, wpisując się 
jednocześnie w kierunki rozwoju całego 
ekosystemu innowacji. 
 

Stosuje 
się do 

typu/typó
w operacji 

(nr) 

4 

7.Typ operacji nr 5   może być realizowany tylko łącznie z typem operacji nr 1   lub z typami operacji nr 
1 i 4. 
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Uzasadnienie: 

Jednym ze sposobów zwiększenia poziomu 
innowacyjności polskich przedsiębiorstw i 
nawiązania bliskich powiązań pomiędzy nauką i 
przemysłem jest inicjowanie na poziomie regionów 
współpracy podmiotów z sektora B+R oraz 
przedsiębiorstw w celu wypracowywania koncepcji 
wdrożeń o charakterze naukowym i 
technologicznym. Realizacja dwóch typów operacji 
łącznie przyczyni się do wzmocnienia korzystnych 
procesów i zmian, jakie obecnie 
zachodzą w regionie w zakresie właściwego 
pojmowania i wspierania 
innowacyjności przedsiębiorstw.  Dobór sektorów 
gospodarki, w których wspierana będzie 
współpraca sfery B+R i biznesu oraz wspierane 
będą kadry naukowe, będzie następował na 
podstawie Regionalnych Strategii Innowacji jako 
dokumentu określającego kierunki strategii 
województwa w obszarze transferu wiedzy i 
innowacji. 

Stosuje 
się do 

typu/typó
w operacji 

(nr) 

5 

8.  Projektodawca zapewnia wkład własny w wysokości 8,5% wartości projektu 

Uzasadnienie: 

Konieczność zapewnienia odpowiedniego 
współfinansowania krajowego PO KL wynika z 
potrzeby zwiększenia odpowiedzialności 
beneficjentów za realizację projektów, udział 
Wnioskodawców w finansowaniu działań 
projektowych z własnych źródeł zwiększy szanse 
na ich kontynuację po zakończeniu realizacji 
projektu. Dofinansowanie przyznawane w ramach 
PO KL powinno koncentrować się na wsparciu 
obszarów/ grup problemowych, nie natomiast na 
finansowaniu podstawowej działalności 
beneficjenta. Wkład własny może być wnoszony 
przez Beneficjenta w dowolnej formie wskazanej  
w Zasadach finansowania POKL. Jednocześnie 
Beneficjent może wykazywać wkład własny  w 
ramach każdego z zadań realizowanych w ramach 
projektu, tj. zarówno w zadaniu zarządzanie  
projektem, jak i zadaniach merytorycznych oraz w 
ramach kosztów pośrednich. Kryterium zostanie 
zweryfikowane podczas oceny na podstawie treści  
wniosku. 

Stosuje 
się do 

typu/typó
w operacji 

(nr) 

1-5 

Kryteria strategiczne 

1. Projekt zapewnia wprowadzenie jednego z 4 typów innowacji: 
produktowej, procesowej, organizacyjnej lub marketingowej 
zgodnie z definicją innowacji wskazaną w OSLO Manual. 
Propozycja powinna zostać udokumentowana i odnosić się do 
produktu lub procesu lub sposobu organizacji lub metody 
marketingowej. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

„Metodologia Oslo”, stanowi aktualnie 
międzynarodowy standard pomiaru innowacyjności 
firm. 

Zmiany obserwowane w gospodarce światowej oraz 
wyzwania, przed jakimi staje przemysł, niewątpliwie 
intensyfikują rozwój współpracy pomiędzy 
ośrodkami naukowo-badawczymi, jednostkami 
gospodarczymi oraz instytucjami rządowymi. Coraz 
większego znaczenia w tej współpracy nabiera 
transfer wiedzy z nauki do biznesu, co stawia spore 
wymagania ośrodkom naukowym w zakresie 
tworzenia i implementacji strategii. Istnieje wiele 
form, odmian, instrumentów i sposobów transferu 
technologii z nauki do biznesu oraz poprawy jego 
jakości 

Jednocześnie są dziedziny, w których biznes ma 
więcej do zaoferowania, dlatego zdecydowano się 
zastosować do oceny innowacyjności posunięć 
jednostek naukowych, metodologii Oslo Manual. 

Stosuje 
się do 

typu/typó
w 

operacji 
(nr) 

1 – 3, 5 
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Innowacje organizacyjne dotyczą implementacji 
nowych metod organizacji działalności 
przedsiębiorstwa, miejsca pracy czy kontaktów 
zewnętrznych. Czwarty – rodzaj innowacji – to 
innowacje marketingowe, które definiuje się jako 
wdrożenie nowej metody marketingowej 
obejmującej istotne zmiany w wyglądzie produktu 
lub opakowaniu, umieszczeniu produktu, promocji 
produktu czy polityce cenowej. 

B. Bigliardi i A.I. Dormio, na podstawie wytycznych 
Oslo Manual, wyróżniają dwie grupy innowacji: 
związane oraz niezwiązane ze zmianami 
techniczno-technologicznymi 

Pierwsze dwa rodzaje innowacji – produktowe i 
procesowe – dotyczą przeważnie zmian 
technicznych czy technologicznych. Z kolei 
innowacje organizacyjne i marketingowe obejmują 
zmiany w sferze innej niż produktowe i procesowe. 

Informacje zawarte w Oslo Manual należy traktować 
jako rekomendacje w zakresie zbierania oraz 
interpretowania danych o innowacjach. Swoim 
zakresem metodyka z Oslo obejmuje sektor 
przedsiębiorstw prywatnych, zarówno 
produkcyjnych, jak i świadczących usługi. Metodyka 
ta służy do badania innowacji na poziomie 
przedsiębiorstwa, dotyczy czterech rodzajów 
innowacji oraz analizuje dyfuzję i stopień 
innowacyjności z punktu widzenia nowości dla firmy. 
Ustalenie precyzyjnych wskazówek 
metodologicznych jest trudne, z uwagi na 
kompleksowość zagadnienia dotyczącego procesów 
innowacyjnych. Nie mniej jednak, głównym celem 
Oslo Manual było zaproponowanie solidnie 
ugruntowanego zestawu zaleceń, będących 
podstawą do opracowania uzasadnionych 
merytorycznie wskaźników innowacji. 

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny 
na podstawie treści wniosku. 

2. Projekt realizują w partnerstwie podmioty z przynajmniej dwóch 
różnych rodzajów instytucji spośród typów: 

 Instytucja Wsparcia/Otoczenia Biznesu,  

 jednostka badawczo-rozwojowa lub uczelnia wyższa, 

 przedsiębiorstwo, 

 jednostka samorządu terytorialnego. 

WAGA 10 

 

Na podstawie założeń Regionalnej Strategii 
Innowacji Województwa Śląskiego  na lata 2003-
2013, pod kątem dotychczas osiągniętych 
wskaźników w obszarze funkcjonowania klastrów, 
iż do końca roku 2013 na terenie województwa 
śląskiego ukonstytuuje się 15 
lokalnych/regionalnych klastrów, w ramach których 
działać będzie 1000 małych i średnich 
przedsiębiorstw,  w ekspertyzie „Klastry 
województwa śląskiego – perspektywy dla 
dalszego rozwoju” stwierdzono, iż do roku 2011 
powstało 11 klastrów oraz 13 inicjatyw 
klastrowych, zatem cel ilościowy ujęty w Strategii 
został praktycznie osiągnięty. Oznacza to 
istniejącą świadomość korzyści, jaką niosą te 
struktury dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
Realizowanie projektów sieciowych przez 
partnerstwo podmiotów uczestniczących w 
Regionalnym Systemie Innowacji jest niezbędne, 
jeżeli celem projektu jest wsparcie sieci współpracy 
i wymiany informacji między naukowcami a 
przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu 
technologii na poziomie regionalnym i lokalnym. 
Biorąc pod uwagę złożoność tego procesu, nie 

Stosuje 
się do 

typu/typó
w operacji 

(nr) 

1 - 5 
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sposób nie zauważyć, że różne instytucje (np. 
parki technologiczne, biura pośrednictwa, centra 
innowacji biznesowej, centra transferu technologii 
czy agencje rządowe), działające jako pośrednicy 
pomiędzy donorami a odbiorcami, odgrywają 
kluczową rolę w skutecznym analizowaniu, 
planowaniu i wdrażaniu go Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana 
 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu Automotive - Silesia Region 

Beneficjent systemowy Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Okres realizacji projektu 1.09. 2011 – 31. 03.2013 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2011 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2012 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

193 200 
(w tym 28 980) 

359 000 
(w tym 53 850) 

700 000 
(w tym 105 000) 

 
Poddziałanie 8.2.2 
Projekty, których realizacja jest kontynuowana  

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu Design Silesia II 

Beneficjent systemowy 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Wydział Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Wydział Kultury / Ars Cameralis w partnerstwie ze Śląskim Zamkiem 
Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach 
oraz Politechniką Śląską 

Okres realizacji projektu 01.04. 2011 – 31.12.2012 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2011 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2012 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

1 243 243,24 
(w tym 186 486,49) 

2 405 405,41 
(w tym 260 810,81) 

3 648 648,65 
(w tym 547 297,30) 

 

B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 
Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Śląskiego (III edycja) 

Beneficjent systemowy 

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego w partnerstwie z Politechniką Śląską, Akademią 
Ekonomiczną, Głównym Instytutem Górnictwa, Akademią Sztuk Pięknych, Parkiem 
Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK GLIWICE.  

Okres realizacji projektu 09. 2011 – 08.2013 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 
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w latach 2007-2011 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2012 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

1 300 000 
(w tym 195 000) 

2 360  000 
( w tym 354 000) 

3 960 000 
( w tym 594 000) 

 

B1.3 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” (I edycja) 

Beneficjent systemowy 

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego w partnerstwie z jednostką naukową/ konsorcjum 
naukowym 

Okres realizacji projektu 10. 2011 – 09.2013 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2011 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

w roku 2012 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

ogółem w projekcie 
(w tym krajowy wkład publiczny) 

678 870,40 
(w tym 101 830,60) 

8 437 643,20 
( w tym 1 265 646,50) 

16 305 000 
( w tym 2 445 750) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ 

E.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w trybie konkursowym 

Nr Działania / 
Poddziałania 

8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności* 

LP. 
Konkursu 

E.1.1 
Planowany termin 

ogłoszenia konkursu 
I kw. X II kw.  

III 
kw. 

 
IV 

kw. 
 

Typ konkursu 
Otwarty  

 
Zamknięty X 

Planowana alokacja 5 000 000 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu  

1. Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym, przez związki pracodawców i 
związki zawodowe mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i 
przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: 
- organizacji pracy, 
- form świadczenia pracy, 
- promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
- godzenia życia zawodowego i prywatnego. 

Forma/y działań 
kwalifikowanych w 
ramach współpracy 

1. Organizowanie konferencji, 
seminariów, warsztatów i spotkań. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 

1 
Nie może występować 
samodzielnie, jedynie 
w połączeniu z innymi 
formami działań 

2. Prowadzenie badań i analiz 
Stosuje się do 

typu/ów projektów 
(nr) 

1 
Nie może występować 
samodzielnie, jedynie 
w połączeniu z innymi 
formami działań 
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3. Przygotowanie, tłumaczenia i 
wydawanie publikacji, opracowań, 
raportów. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 

1 
Nie może występować 
samodzielnie, jedynie 
w połączeniu z innymi 
formami działań 

4. Adaptowanie rozwiązań 
wypracowanych w innym kraju. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 

1 
Obligatoryjnie wraz z 
formą 3 

5. Doradztwo, wymiana pracowników, 
staże, wizyty studyjne. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 

1 
Nie może występować 
samodzielnie, jedynie 
w połączeniu z innymi 
formami działań 

6. Wypracowanie nowych rozwiązań. 
Stosuje się do 

typu/ów projektów 
(nr) 

1  
Obligatoryjnie wraz 
z formą 3 

Wyodrębnione 
projekty współpracy 

ponadnarodowej 
tak 

Projekty z 
komponentem 

ponadnarodowym 
nie 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1. Okres realizacji nie przekracza terminu 30 czerwca 2015 r. 

Uzasadnienie: 

Działania związane z 
realizacją projektu we 
współpracy ponadnarodowej 
wymagają odpowiednio 
długiego czasu. Kluczowy 
element w projektach 
realizowanych z udziałem 
partnerów zagranicznych 
jakim jest wartość dodana, 
musi zostać określony na 
początkowym etapie 
budowania partnerstwa, 
ponieważ ma to 
bezpośrednie przełożenie 
na konkretne mierzalne 
rezultaty i produkty. Proces 
ten, z uwagi na odległość 
dzielącą partnerów 
niejednokrotnie zajmuje 
więcej czasu niż to ma 
miejsce w przypadku 
projektu o zasięgu 
krajowym.  
Ponadto określenie okresu 
maksymalnego terminu 
realizacji projektu jest 
istotne z punktu widzenia 
rozliczenia środków 
przekazanych na realizacje 
projektów.  
Kryterium zostanie 
zweryfikowane podczas 
oceny na podstawie treści 
wniosku 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 
(nr) 

1 

2. Maksymalna wartość projektu wynosi 2,5 mln PLN. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie maksymalnej 
wartości projektu na 
poziomie 2,5 mln PLN 
pozwoli na ograniczenie 
przypadków, w których 
zakres merytoryczno-
finansowy projektu znacznie 
przewyższa możliwości 
organizacyjne, techniczne i 
finansowe beneficjenta.  
Kryterium zostanie 
zweryfikowane podczas 
oceny na podstawie treści 
wniosku. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1 
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3. Kompleksowość – zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowanych w 
ramach współpracy, w tym obligatoryjnie: 

- formy trzeciej (przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów)  
- jednej z dwóch form: czwartej (adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju) lub 

szóstej (wypracowanie nowych rozwiązań). 

Uzasadnienie: 

Obligatoryjny wybór formy 
trzeciej oraz jednej z dwóch 
form – czwartej lub szóstej 
wynika z konieczności 
szerszego rozpropagowania 
doświadczeń i rozwiązań 
wypracowanych w innych 
krajach poprzez 
przygotowanie tłumaczeń, 
wydanie publikacji, 
opracowań, raportów oraz 
praktyczne adaptowanie 
tych rozwiązań lub 
wypracowanie rozwiązań do 
tej pory niestosowanych w 
Polsce.  
Kryterium zostanie 
zweryfikowane podczas 
oceny na podstawie treści 
wniosku. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1 

4. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego (w 
przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 
śląskiego  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów 
posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego). 

Uzasadnienie: 

Realizacja projektów na 
terenie województwa 
śląskiego jest uzasadniona 
regionalnym charakterem 
wsparcia. Wskazanie jako 
grupy docelowej osób 
zamieszkujących lub osób 
pracujących na terenie 
województwa śląskiego jest 
zgodne z zasadą 
zapewnienia szerokiego 
dostępu do wsparcia 
udzielonego w ramach PO 
KL.  
 
Kryterium zostanie 
zweryfikowane podczas 
oceny na podstawie treści 
wniosku. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1 

5. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 
filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności 
podmiotu) na terenie województwa śląskiego z możliwością udostępnienia pełnej 
dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość 
osobistego kontaktu z kadrą projektu. 
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Uzasadnienie: 

Prowadzenie biura projektu 
na terenie województwa 
śląskiego przez 
Projektodawcę jest 
uzasadnione regionalnym 
charakterem wsparcia. 
Wspieranie rozwoju 
zasobów ludzkich w 
województwie śląskim 
będzie ułatwione poprzez 
zlokalizowanie administracji 
projektów na terenie woj. 
śląskiego (lokalizacja 
administracji projektów 
zgodna z kryterium obszaru 
realizacji projektów). 
Prowadzenie biura przez 
podmiot realizujący projekt 
na terenie województwa 
śląskiego pozytywnie 
wpłynie na efektywność 
realizacji projektu, w 
szczególności kwestie 
organizacyjne 
przedsięwzięcia i 
dostępność dla grup 
docelowych objętych 
wsparciem, jak również 
ułatwi współpracę z 
instytucjami 
zaangażowanymi w proces 
wdrażania i działania 
monitorująco-kontrolne.  
Jednocześnie kryterium nie 
wyklucza jako partnerów w 
projekcie podmiotów spoza 
województwa śląskiego.  
Kryterium zostanie 
zweryfikowane podczas 
oceny na podstawie treści 
wniosku. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1 

6. Limit środków na działania realizowane poza granicami kraju wynosi do 40% wartości 
projektu; pozostałe środki są przeznaczone na realizację i implementację wypracowanych 
rozwiązań na terenie województwa śląskiego oraz upowszechnianie wypracowanych 
rozwiązań co najmniej na terenie województwa śląskiego (wyodrębnione projekty 
współpracy ponadnarodowej). 

Uzasadnienie: 

Środki na realizację 
projektów ponadnarodowych 
mają przyczynić się do 
rozwoju kapitału śląskiego 
oraz upowszechniania 
wypracowanych rozwiązań 
co najmniej na terenie 
województwa śląskiego. 
 
Kryterium zostanie 
zweryfikowane podczas 
oceny na podstawie treści 
wniosku. 

Stosuje się do 
typu/ów projektów 

(nr) 
1 

7. Maksymalna liczba partnerów zagranicznych w projekcie wynosi 3 (Lider + 3 partnerów) . 
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Dotychczasowe 
doświadczenia związane z 
realizacją projektów z 
udziałem partnerów 
pokazują, że wraz ze 
wzrostem liczby partnerów 
wzrasta zagrożenie dla 
efektywnej realizacji działań 
projektowych. Jako 
optymalną pod względem 
sprawnego zarządzania 
przyjęto liczbę partnerów nie 
większą niż trzech 
(partnerstwo tworzą cztery 
podmioty – projektodawca 
oraz maksymalnie trzech 
partnerów 
ponadnarodowych).  
Kryterium zostanie 
zweryfikowane podczas 
oceny na podstawie treści 
wniosku. 

 1 

Kryteria strategiczne 

 
IP2 nie dostrzega potrzeby wprowadzania kryteriów strategicznych w 
przedmiotowym konkursie. 

 

 
* projekt ujęty w tabeli I w ramach Poddziałania 8.1.2 
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G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W PRIORYTECIE 

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE ŚRODKI 
WSPÓLNOTOWE 

Kwestie komplementarności są istotnym elementem prac Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w 
województwie śląskim (PKM POKL),  do zadań którego należy m.in.: zapewnienie koordynacji oraz komplementarności 
procesu wdrażania priorytetów PO KL na terenie województwa śląskiego z działaniami realizowanymi w ramach innych 
programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W skład Podkomitetu wchodzą przedstawiciele instytucji 
zaangażowanych we wdrażanie, jak i koordynację, programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS i innych 
środków wspólnotowych (m.in. przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących komponentu centralnego 
PO KL, ministerstw branżowych, a ze strony samorządowej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Śląskiego, Instytucji Wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Dodatkowo, na poziomie Instytucji 
Pośredniczącej dla POKL w województwie śląskim (IP) powołano Regionalną Grupę Sterującą Ewaluacją (RGSE), w skład 
której wchodzą reprezentanci instytucji zaangażowanych we wdrażanie POKL, RPO WŚl., Europejskiej Współpracy 
Transgranicznej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem RGSE jest m.in. koordynacja działań w zakresie 
ewaluacji POKL na poziomie komponentu regionalnego. Jednocześnie przedstawiciele IP są członkami Grupy Sterującej 
Ewaluacją utworzonej przy IZ RPO WŚL. Ponadto w ramach Poddziałania 8.1.4 „Przewidywanie zmiany gospodarczej” 
komórka organizacyjna pełniąca m.in. rolę IZ RPO WŚL, jest podmiotem realizującym projekt systemowy, który 
ukierunkowany jest na wsparcie realizowane w ramach EFS. 
 

 
Mając na względzie stan realizacji RPO jak i POKL w województwie śląskim, harmonogram ogłaszanych konkursów,  
charakter projektów w obu Programach, opóźnienia w ogłaszaniu naboru w ramach konkursów  RPO z uwagi na brak 
rozporządzeń wykonawczych ze strony MRR, IP nie decyduje się na wprowadzenie kryteriów szczegółowych 
odnoszących się do konkretnych projektów realizowanych w ramach RPO. Zdaniem IP znacznie większą spójność działań 
zapewnią kryteria o charakterze otwartym, premiujące zastosowane rozwiązania, a nie konkretny obszar, na których 
inicjatywy powinny być realizowane. 

 
Instytucja Pośrednicząca przeprowadza dodatkowo  szerokie konsultacje społeczne, w ramach których opiniowane są  
propozycje kryteriów dotyczących komplementarności z partnerami społeczno-gospodarczymi, JST, sektorem 
pozarządowym oraz instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programów operacyjnych w województwie śląskim, 
powyższa forma pozwala wypracować formułę kryteriów, które w  racjonalny i efektywny sposób pozwolą na ich spełnienie 
przez projektodawców, a tym samym zapewnią synergię podejmowanych działań.  
 
 
Przedsięwzięcia realizowane w Priorytecie VIII „Regionalne kadry gospodarki”  PO KL są komplementarne wobec wsparcia 
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
 
Komplementarność ta objawia się w typach operacji realizowanych w ramach Poddziałań 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa i 1.2.2 
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa RPO WŚl, których celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez ich 
wsparcie, służące osiągnięciu przez przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej oraz wzrostowi zatrudnienia. W ramach 
poddziałań wspierane będą inwestycje bezpośrednie z zakresu rozbudowy i modernizacji przedsiębiorstw. Wspierany będzie 
również udział przedsiębiorstw w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych. Wzmocnienie 
innowacyjności przedsiębiorstw, to jest rozwój produktów przedsiębiorstw i nowych działalności uzupełnia wsparcie 
udzielane w ramach Działania 8.1 PO KL - po kątem doradztwa w zakresie pozainwestycyjnej działalności przedsiębiorstwa. 
Ponadto typy wsparcia przewidziane w przedmiotowym Działaniu 8.1 PO KL umożliwią poprzez doskonalenie kadr 
przedsiębiorców przechodzących procesy modernizacyjne stworzenie pełnego efektu tego złożonego procesu. Ponadto 
dokumenty stworzone w ramach 5 projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL będą, dla 
podmiotów przechodzących bądź inicjujących procesy modernizacyjne w regionie poprzez projekty w ramach 1.2.1 i 1.2.2 
RPO WŚl, stanowiły bazę wiedzy pomocną do określania kierunków działań. 

 
Rodzaje projektów, które są przewidziane jako możliwe do realizacji w ramach Działania 1.2 RPO WŚl to m. in.  

 Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych 
produktów/usług. 

 Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych 
produktów/usług.  

 Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.  

 Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania 
przedsiębiorstwem.  

 Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami 
i wystawami za granicą.  

 
W ramach Poddziałania 1.2.2 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, wspierana będzie działalność B+R  
w przedsiębiorstwach prowadzących działalność innowacyjną. Preferowane będą projekty w ramach obszarów specjalizacji 
technologicznych, zgodnych z listą kierunków rozwoju technologicznego województwa śląskiego do roku 2020, zdefiniowanych 
w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003 – 2013”. 
W tym miejscu można wskazać komplementarność z projektem systemowym, przewidzianym w niniejszym Planie Działania w 
Podziałaniu 8.2.2 PO KL, którego celem jest zarządzanie, wdrażanie i monitoring RIS. Realizacja projektu wpłynie na 
tworzenie się konsensusu w regionie w zakresie wdrażania RIS, wspierania i wytyczania strategicznych kierunków rozwoju 
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technologicznego oraz badań naukowych, tworzenia i rozpowszechnianie wiedzy o innowacjach, a tym samym przyczyni się 
do realizacji wytyczonej wizji województwa śląskiego. Między innymi poprzez zapewnienie aktualności RIS i jej odpowiednią 
promocję w regionie będą tworzone warunki dla rozwoju przedsiębiorstw, aby mogły sprostać wyzwaniom jakie stawia przed 
nimi udział w Jednolitym Rynku Europejskim. 
 
Rodzaje projektów, które są przewidziane jako możliwe do realizacji w ramach Działania 1.2.2 RPO WŚl to m. in.  

 Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych.  

 Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.  

 Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie  
i rozwiązania innowacyjne.  

 
Projekt  REVITA SILESIA realizowany w trybie systemowym w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL a tym samym typ operacji w 
ramach, którego projekt został opracowany a mianowicie:  
Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie 
innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności poprzez: 

 kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji 

 rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji, 
jest komplementarny z Działaniem 1.3. RPO WŚl Transfer technologii i innowacji. Celem Działania jest transfer technologii  

i innowacyjności, który odbywać się będzie poprzez wzmocnienie potencjału parków technologicznych, jednostek naukowych 
świadczących usługi w zakresie transferu innowacji i technologii, stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych  
i kooperacyjnych pomiędzy instytucjami badawczo – rozwojowymi i przedsiębiorcami oraz rozwój lokalnych i regionalnych 
klastrów. Uzasadnieniem podjętych działań jest fakt, iż poprawa konkurencyjności we współczesnej gospodarce dokonuje się 
w dużej mierze poprzez wzrost innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, 
produktowych i organizacyjnych. Dlatego też, konieczne jest zbudowanie spójnego i silnego regionalnego systemu innowacji. 
W ramach projektu REVITA SILESIA i innych projektów w ramach tego typu operacji wzmacniane będą więzi pomiędzy 
sektorem B+R oraz przedsiębiorcami, ułatwiające transfer innowacji i technologii w kontekście inwestycji przewidziany w 
Działaniu 1.3 RPO WŚl. 
 
Rodzaje projektów, które są przewidziane jako możliwe do realizacji w ramach Działania 1.3 RPO WŚl to m. in.: 
 

 Doposażenie w aparaturę specjalistyczną parków przemysłowych i technologicznych o znaczeniu lokalnym i 
regionalnym świadczących usługi o charakterze specjalistycznym w zakresie innowacji i transferu technologii.  

 Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury i doposażenie w aparaturę 
specjalistyczną jednostek naukowych świadczących usługi dla gospodarki.  

 Zakup usług doradczych w zakresie usprawnienia transferu technologii i innowacji, w tym: zakup oprogramowania i 
licencji na oprogramowanie niezbędnych do komercjalizacji technologii, działania promocyjno-informacyjne w zakresie 
transferu technologii i innowacji.  

 Tworzenie i rozwój oferty sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym oraz ich współpracy z 
sieciami międzynarodowymi w zakresie transferu technologii i innowacji.  

 Zakup usług doradczych związanych z tworzeniem i rozwojem sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo – 
rozwojowym a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji.  

 Dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w 
zakresie BHP, ochrony środowiska.  

 
Projekt kluczowy realizowany w ramach RPO WŚl - Gospodarcza Brama Śląska – etap I: uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy 
Gospodarczej w myśl zasady komplementarności zapewni warunki do prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w 
obszarze jego realizacji, poprzez zapewnienie warunków do nieskrępowanego rozwoju, prowadzącego do wzrostu ich 
konkurencyjności na rynku. 
Celem projektu jest stworzenie impulsów rozwojowych i umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez 
wytworzenie infrastruktury podstawowej służącej przedsiębiorcom – dróg publicznych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, 
teletechnicznej oraz wodociągów dla terenów: -byłej kopalni Kościuszko, -byłej cementowni Szczakowa, -strefy Jęzor, strefy 
Przemysłowej, strefy Jan Kanty, strefy Piłsudskiego. 
 
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poprzez projekt indywidualny realizowany na terenie 
województwa śląskiego zostanie wybudowany i wyposażony obiekt kubaturowy dla potrzeb Naukowo - Dydaktycznego 
Centrum Nowych Technologii na Politechnice Śląskiej. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na prowadzenie modułowych 
form kształcenia w obszarze tworzonych nowych kierunków nauczania, umożliwiających przygotowywanie kadr dla potrzeb 
współczesnej gospodarki. 
Założenia Projektu czynią go komplementarnym z celami Poddziałania 8.2.1 PO KL w zakresie inwestowania w młode kadry 
naukowe, realizowanego za pomocą naukowych stypendiów doktoranckich oraz nawiązywania powiązań pomiędzy nauką i 
przemysłem. 
 
Priorytet VIII PO KL jest komplementarny z Priorytetem II PO KL Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego 
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących. W Priorytecie VIII PO KL wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 
przedsiębiorstw i ich pracowników kierowane jest do przedsiębiorstwami o zasięgu regionalnym (czyli zlokalizowanych w 
jednym województwie) natomiast w ramach Priorytetu II odbiorcami wsparcia mogą być przedsiębiorcy o zasięgu 
ponadregionalnym. Wskazanie komplementarności we wskazanym zakresie realizuje cel strategiczny Narodowej Strategii 
Spójności, którym jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i 
przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i 
przestrzennej. 
 
Mechanizmem zapewniającym dotarcie wsparcia w postaci szkoleń do przedsiębiorców i ich pracowników  z terenu 
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województwa śląskiego jest wprowadzony jako kryterium dostępu warunek, że grupę docelową w projekcie stanowią osoby 
zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego oraz osoby pracujące na terenie 
województwa śląskiego. Na podstawie powyższego można przyjąć założenie, że odbiorcami wsparcia w ramach Poddziałania 
8.1.1 oraz 8.1.2 będą przedsiębiorcy i ich pracownicy, mający swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa śląskiego. 
 
W ramach badania dotyczącego komplementarności w ramach RPO na podstawie wypowiedzi badanych stron można 
wyróżnić następujące mechanizmy komplementarności: 

 Zapisy w dokumentach programowych; 

 Linia demarkacyjna 

 Komitety monitorujące, grupy robocze, grupy sterujące ewaluacją 

 Bieżąca współpraca i wymiana informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie różnych programów 
operacyjnych 

 Odpowiedzialność zarządów województw za wdrażanie różnych programów operacyjnych i skoncentrowanie w 
urzędach marszałkowskich działań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych 

 Cross-financing 

 Szkolenia dla beneficjentów 

 Kryteria wyboru projektów 
Czynnikiem utrudniającym osiągnięcie wysokiego poziomu komplementarności jest wybór projektów w trybie konkursowym, w 
ramach którego jest premiowana przede wszystkim jakość projektu zaś komplementarność powinna stanowić jedynie wartość 
dodaną. 
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych 
 

Nazwa wskaźnika
Planowana wartość wskaźnika do 

osiągnięcia do końca 2012r.

Wartość docelowa 

wskaźnika

Planowany stopień 

realizacji wskaźnika

Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie 

projektów szkoleniowych
4 400 15 691 28,04%

Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach 

szkoleniowych
45 000 23 962 187,80%

- liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia 4 500 4 627 97,26%

Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, które zakończyły udział w 

projektach 23 500 22 664 103,69%

Odsetek przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w 

szkoleniach w ramach Priorytetu - w ogólnej liczbie aktywnych 

przedsiębiorstw  (projekty o charakterze regionalnym)
0,10% 6,00% Nie dotyczy

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą

Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą n/d

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki produktu

Cel szczegółowy 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej 

PRIORYTET VIII

Cel szczegółowy 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą
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Nazwa wskaźnika
Planowana wartość wskaźnika do 

osiągnięcia do końca 2012 r

Wartość docelowa 

wskaźnika

Planowany stopień 

realizacji wskaźnika

Liczba przedsiębiorstw którym udzielono wsparcia w zakresie 

skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą
104 51 203,92%

Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów 

restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami 

szybkiego reagowania

500 1 249 40,03%

Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami 

restrukturyzacyjnymi, które zostały objęte działaniami szybkiego 

reagowania

500 1 266 39,49%

Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i 

regionalnym
20 20 100,00%

Relacja liczby pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami 

restrukturyzacji objętych działaniami szybkiego reagowania w stosunku do 

liczby pracowników objętych zwolnieniami grupowymi, zgłaszanymi do 

urzędów pracy

11,00% 10,00% Nie dotyczy

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą

Liczba osób, które otrzymały:

- jednorazowy dodatek relokacyjny/ mobilnościowy* 0 10 0,00%

- jednorazowy dodatek motywacyjny* 2 15 13,33%

- środki na rozpoczęcie działaności gospodarczej 200 250 80,00%

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków 

na podjęcie działalności gospodarczej
200 250 80,00%

Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą n/d

Wskaźniki rezultatu

Cel szczegółowy 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej 

PRIORYTET VIII

Cel szczegółowy 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Wskaźniki produktu
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Nazwa wskaźnika
Planowana wartość wskaźnika do 

osiągnięcia do końca 2012 r

Wartość docelowa 

wskaźnika

Planowany stopień 

realizacji wskaźnika

Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania 

własnej działalności gospodarczej typu spin off i spin out 2 095 98 2137,76%

Liczba osób, które ukonczyły udział w stażach lub szkoleniach 

praktycznych, w tym:
30 67 44,78%

a)liczba pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych 17 36 47,22%

b)liczba pracowników naukowych w przedsiębiorstwach 13 31 41,94%

Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe 263 354 74,29%

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą

Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą n/d

Pole wypełniane automatycznie

Wskaźniki produktu

Pozostałe wskaźniki, które nie wpisują się w realizację celów szczegółowych

PRIORYTET VIII
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Ogółem publiczne Budżet państwa Budżet JST 

Fundus

z Pracy

PFRO

N

1. 2. 3. 4.=5+6+7+8 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Działanie 8.1 65 000 000,00 472 055 898,45     155 145 662,38 155 117 951,00 27 711,38 0,00 0,00 61 755 464,68 81 219 129,36

Poddziałanie 8.1.1 40 000 000,00 354 383 036,57     116 532 575,00 116 532 575,00 41 078 700,00 65 469 479,17

Poddziałanie 8.1.2* 25 000 000,00 103 714 069,60     35 500 046,00 35 500 046,00 20 232 279,00 13 064 508,68

Poddziałanie 8.1.3 0,00 9 080 623,48         1 265 616,00 1 265 616,00 444 485,68 1 185 141,51

Poddziałanie 8.1.4 0,00 4 878 168,80         1 847 425,38 1 819 714,00 27 711,38 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00

Działanie 8.2 15 960 298,92 104 726 284,52     27 948 840,00      27 579 690,00    369 150,00   -     -    39 672 318,83    26 746 631,21

Poddziałanie 8.2.1 15 960 298,92 73 905 681,71 14 589 196,00 14 589 196,00 0,00 0,00 0,00 29 643 393,33 14 172 209,24

Poddziałanie 8.2.2 0,00 30 820 602,81 13 359 644,00 12 990 494,00 369 150,00 0,00 0,00 10 028 925,50 12 574 421,97

RAZEM PRIORYTET VIII 80 960 298,92 576 782 182,97     183 094 502,38 182 697 641,00 396 861,38 0,00 0,00 101 427 783,51 107 965 760,57

w tym projekty 

innowacyjne 0,00 5 960 298,92         3 500 000,00 2 031 565,01 3 000 000,00

w tym projekty 

współpracy 

ponadnarodowej 5 000 000,00 5 000 000,00         3 500 000,00 1 500 000,00 2 500 000,00

Wartość 

wydatków w 

zatwierdzonych 

wnioskach o 

płatność w 2012 r.

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA

(wyłącznie kwoty środków publicznych)

Wydatki 2013-

2015 wynikające z 

kontraktacji 

narastająco

2012 r.
Kontraktacja 2012 

r.

Kontraktacja 

narastająco 

(w tym 2012 r.)

Wydatki 2012r.

 
 
* w tym wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej zaplanowany w ramach Poddziałania 8.1.3. 
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PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data Katowice,   
Pieczęć i 

podpis osoby 
upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

 


