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Zatrudnienie – zgodność projektu ze 
Strategią ZIT

• Lokalizacja projektu na obszarze funkcjonalnym danego
ZIT;

• Zgodność uzasadnienia i celu projektu
z Priorytetami/Celami/Działaniami Strategii ZIT;

• Zgodność przedmiotu projektu z zakresem wsparcia
wskazanym w Strategii ZIT;



Zatrudnienie – zgodność projektu ze 
Strategią ZIT

• CS 1. – Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności
i spójności społeczno-gospodarczej SC;

• P 1.1. – Gospodarka i miejsca pracy;

• D 1.1.3. – Wzmacnianie zdolności adaptacyjnej pracowników
i przedsiębiorców;

• C 1.1.3.1. – Złagodzenie skutków zmian strukturalnych
w gospodarce.



Zatrudnienie – zgodność projektu ze 
Strategią ZIT

Istota Działania D 1.1.3.

• Stworzenie możliwości kształcenia ustawicznego
pracownikom i przedsiębiorcom;

• Stworzenie możliwości przekwalifikowania się;

• Tworzenie dopasowywanych instrumentów rynku pracy
i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości, które pozwolą
zachować ciągłość funkcjonowania i zatrudnienia
w sytuacjach dekoniunktury gospodarczej lub zmian
w strukturze gospodarki;

• Przyczynianie się do trwałej zatrudnialności na terenie SC;



Zatrudnienie – zgodność projektu ze 
Strategią ZIT

Diagnoza

• Istnienie grupy przedsiębiorstw, która boryka się z trudnościami przystosowania się do 
nowej sytuacji na rynku;

• Presja ze strony konkurencji, problemy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem;

• Brak gotowości do współpracy z innymi podmiotami oraz brak świadomości o istnieniu 
nowych modeli funkcjonowania przedsiębiorstw



Kryteria wyboru projektów

Kryteria ogólne EFS – 0/1

FORMALNE

• Czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli 
dotyczy) są podmiotami uprawnionymi 

do aplikowania o środki w ramach 
konkursu/naboru? 

• Czy wnioskodawca oraz partnerzy nie 
podlegają wykluczeniu z możliwości 

otrzymania dofinansowania ze środków 
Unii Europejskiej? 

• Czy wnioskodawca posiada odpowiedni 
potencjał finansowy? 

• Czy we wniosku w sposób prawidłowy 
zastosowano uproszczone metody 

rozliczania wydatków? 

• Czy okres realizacji projektu jest zgodny 
z okresem kwalifikowania wydatków w 

RPO WSL? 

• Czy projekt jest zgodny z przepisami art. 
65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) 

Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r.? 

• Czy wartość projektu została 
prawidłowo określona? 

MERYTORYCZNE

• Zgodność z regulaminem konkursu

• Wpisywanie się projektu we właściwe 
działanie/poddziałanie/typ projektu w 

ramach RPO WSL 2014-2020

• Prawidłowość zawarcia partnerstwa

• Skierowanie projektu do grupy 
docelowej z terenu województwa 

śląskiego

• Lokalizacja biura projektu na terenie 
województwa śląskiego

• Realizacja wskaźników określonych w 
regulaminie konkursu jako 

obowiązkowe dla danego typu projektu

• Kwalifikowalność wydatków

• Prawidłowe przyporządkowanie 
wskaźników do kwot ryczałtowych

HORYZONTALNE

• Zgodność projektu z prawodawstwem 
unijnym oraz właściwymi zasadami 

unijnymi, w tym: zasadą równości szans 
kobiet i mężczyzn w oparciu o standard 

minimum, zasadą równości szans i 
niedyskryminacji , w tym dostępności 

dla osób z niepełnoprawnościami, 
zasadą  zrównoważonego rozwoju, 

zasadą partnerstwa

• Zgodność projektu z prawodawstwem 
krajowym



Kryteria wyboru projektów

Kryteria ogólne EFS – punktowane

FORMALNE MERYTORYCZNE

• Adekwatność celu projektu do 
zdiagnozowanych problemów (0-3 pkt.) 

– min. 1 pkt.

• Założenie odpowiedniego poziomu 
wskaźników, z odpowiednio opisanym 

sposobem ich monitorowania (0-10 
pkt.) – min. 6 pkt.

• Opis grupy docelowej (0-5 pkt.) – min. 3 
pkt.

• Opis zadań w projekcie (0-8 pkt.) – min. 
5 pkt.

• Doświadczenie i potencjał 
projektodawcy (0-14 pkt.) – min. 8 pkt.

• Prawidłowość sporządzenia budżetu (0-
10 pkt.) – min. 7 pkt.

• Minimum: 30 pkt.

• Maksimum: 50 pkt.

HORYZONTALNE



Kryteria wyboru projektów

Kryteria zgodności ze Strategią ZIT



Kryteria wyboru projektów

Lp. Treść kryterium Definicja
Sposób 

weryfikacji

1.

Czy okres realizacji projektu wskazany we wniosku o 

dofinansowanie projektu na etapie ubiegania się o 

dofinansowanie nie przekracza 36 miesięcy?

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku. 0/1

2.
Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada siedzibę na 

obszarze Województwa Śląskiego ?

Kryterium ma na celu realizację projektów przez podmioty, które bezpośrednio 

przyczyniają się do ekonomiczno-społecznego rozwoju regionu. Projektodawca / 

Lider partnerstwa jest zobowiązany do wpisania w treści wniosku o dofinansowanie 

adresu siedziby oraz dodatkowo wskazania dokumentu i części tego dokumentu 

potwierdzającego lokalizację siedziby (np. punkt KRS lub CEIDG) Kryterium zostanie 

zweryfikowane na podstawie zapisów wniosku.

0/1

3.

Czy grupę docelową projektu stanowią:

a) W projektach otwartych: zagrożeni zwolnieniem, 

przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy pracownicy przedsiębiorstw 

sektora MŚP, pracownicy przedsiębiorstw 

przechodzących procesy restrukturyzacyjne, 

pracownicy przedsiębiorstw odczuwających negatywne 

skutki zmiany gospodarczej, pracownicy 

przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, 

ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub 

byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek 

węglowych z terenu województwa śląskiego oraz 

przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi 

powiązanych (kooperujących)?

b) Czy wsparcie zaplanowane do realizacji jest skierowane 

wyłącznie do osób, które utraciły zatrudnienie w 

okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed 

przystąpieniem do projektu lub pracowników 

znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku 

pracy lub pracowników przedsiębiorstw 

przechodzących procesy restrukturyzacyjne/ 

odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej 

/ znajdujących się w trudnej sytuacji gospodarczej ?

Pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących restrukturyzację mogą być 

wspierani jedynie w zakresie programów outplacementowych.

Skierowanie wsparcia do pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych 

do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pozwoli na ich 

szybki powrót na rynek pracy. Uwzględniając aktualną sytuację na regionalnym 

rynku pracy, w sytuacji szczególnej znajdują się pracownicy lub byli pracownicy 

jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego.

Skierowanie wsparcia w pierwszej kolejności do osób, które utraciły zatrudnienie w 

okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub 

pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy pozwoli na 

szybkie zareagowanie i zagwarantowanie wsparcia dla osób, które zagrożone są 

wykluczeniem z rynku pracy. Uzyskanie nowych lub poszerzenie posiadanych 

kwalifikacji zwiększy ich szanse na utrzymanie lub ponowne zatrudnienie w możliwie 

najkrótszym czasie i pozwoli uniknąć długotrwałego bezrobocia.

0/1



Kryteria wyboru projektów

Lp. Treść kryterium Definicja
Sposób 

weryfikacji

4. Czy minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN?

Określenie minimalnej wartości projektu pozwoli na podjęcie efektywniejszych i 

kompleksowych działań na poziomie realizacji projektu, co pozwoli na 

wypracowanie wysokiej jakości wskaźników produktu i rezultatu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

0/1

5.

Czy minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 

wsparcia przewidziany w ramach programów typu 

outplacement wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby 

osób, które zakończyły udział w projekcie?

Kryterium zostało sformułowane w oparciu o zapisy i wymogi Wytycznych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i 

pracowników do zmian na lata 2014-2020.

Ponadto spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji 

projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z zasadami w oparciu o Wytyczne Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Regulaminu konkursu.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu.

0/1



Kryteria wyboru projektów

Lp. Treść kryterium Definicja
Sposób 

weryfikacji

6.

Czy projekt zakłada szeroki i kompleksowy katalog
wsparcia dostosowany do indywidualnych potrzeb
uczestników projektu?
Powyższe oznacza, iż Wnioskodawca musi zaplanować w
ramach projektu co najmniej 3 elementy wsparcia, które
będą dobierane do indywidualnych potrzeb
poszczególnych uczestników projektu.

Zachęcenie projektodawców do zastosowania kompleksowego i 

zindywidualizowanego podejścia jest szczególnie istotne z uwagi na trudną sytuację 

osób zwalnianych z pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika. Biorąc pod 

uwagę efektywność wsparcia oraz rezultaty długoterminowe, projekt nie powinien 

ograniczać się wyłącznie do wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu.

0/1

7.

Czy w przypadku realizacji w ramach projektu
szkoleń/kursów z zakresu nabywania nowych,
podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji, Wnioskodawca
zapewnia, że uzyskanie kwalifikacji zostało poprzedzone
procesem walidacji i certyfikacji? Czy wskazane formy
wsparcia kończą się egzaminem:
a) zewnętrznym, lub
b) przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera, o
ile posiadają oni uprawnienia do egzaminowania w
zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami.
Czy szkolenie/kurs kończy się wydaniem
uczestnikowi/uczestniczce certyfikatu/ świadectwa
potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kwalifikacji w
zawodzie.
Kryterium odnosi się do typu operacji 1 element pomocy
„d”.

Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, wsparcie udzielane w ramach RPO WSL 2014-2020 obejmuje działania
ukierunkowane na przeprowadzenie formalnej oceny i certyfikacji umiejętności i
kompetencji osiągniętych przez uczestników wsparcia. W celu zapewnienia
wysokiej jakości działań realizowanych przy udziale interwencji EFS system walidacji
i certyfikacji stanowi obligatoryjny element działań projektowych.

0/1

8.

Czy w przypadku realizacji działań dla osób zamierzających 

rozpocząć działalność gospodarczą (typ projektów element 

wsparcia pkt 1 lit. h SZOOP RPO WSL 2014-2020), 

zaplanowane wsparcie ma charakter kompleksowy, tj. 

każdy uczestnik otrzyma możliwość skorzystania z pełnego 

katalogu pomocy tj. dotacji, doradztwa, szkoleń 

dostępnych w ramach tej formy wsparcia?

Objęcie uczestników projektów kompleksowym wsparciem (w tym szkoleniami i
doradztwem z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej)
pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie przyznanego wsparcia finansowego,
zapewniając powodzenie i trwałość utworzonym w ramach projektu mikro-
przedsiębiorstwom. Indywidualny dobór elementów wsparcia jest również
istotnym aspektem powodzenia przedsięwzięć projektowych, zwłaszcza w
rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

0/1



Kryteria wyboru projektów

Lp. Treść kryterium Definicja
Sposób 

weryfikacji

9.

Czy projekt wynika z Programu Rewitalizacji lub wskazano, 

że jest komplementarny z interwencją podejmowaną w 

ramach EFRR?

Weryfikowane będzie czy projekt wynika z Programu Rewitalizacji, tj. został 

zaplanowany w Programie Rewitalizacji i jest ukierunkowany na osiągnięcie jego 

celów albo jest logicznie powiązany z treścią i celami Programu lub jest 

komplementarny z interwencją podejmowaną w ramach EFRR.

W przypadku komplementarności z interwencją podejmowaną w ramach EFRR 

będzie sprawdzane, czy wskazany we wniosku o dofinansowanie projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został 

wybrany do dofinansowania (tj. co najmniej znajduje się na liście projektów 

wybranych do dofinansowania zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Śląskiego) 

lub czy projekt zakłada realizację działań w infrastrukturze współfinansowanej ze 

środków EFRR.

0/1

10.

Czy w przypadku projektów, które mają charakter 

zamknięty tj. dedykowany pracownikom konkretnego 

przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw - grupę docelową 

projektu stanowią zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do 

zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu 

pracy pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP, 

pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy 

restrukturyzacyjne, pracownicy przedsiębiorstw 

odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, 

pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji 

kryzysowej i co najmniej część jego uczestników stanowią 

pracownicy lub byli pracownicy jednostek organizacyjnych 

spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz 

przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi 

powiązanych (kooperujących)?

Uwzględniając aktualną sytuację na regionalnym rynku pracy, w sytuacji szczególnej 

znajdują się pracownicy lub byli pracownicy jednostek organizacyjnych spółek 

węglowych z terenu województwa śląskiego. Dane statystyczne są na etapie 

agregowania.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu.

8



Kryteria wyboru projektów

Lp. Treść kryterium Definicja

Sposób 

weryfikacji

11.
Czy projekt jest komplementarny z innymi zrealizowanymi
lub trwającymi projektami?

Brak komplementarności - 0 pkt

Projekt jest komplementarny z trwającym lub zakończonym projektem realizowanym
w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE – 8 pkt

Projekt jest zintegrowany/ komplementarny z innymi projektami zrealizowanymi lub
trwającymi w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych - 15
pkt

0-15

12. Czy projekt zakłada formalne partnerstwo?
Brak formalnego partnerstwa - 0 pkt
Partnerstwo pomiędzy jednostkami z tego samego sektora - 3 pkt
Partnerstwo pomiędzy jednostkami z dwóch sektorów - 5 pkt
Partnerstwo pomiędzy jednostkami z trzech sektorów – 8 pkt

0-8



Kryteria wyboru projektów

Lp. Treść kryterium Definicja
Sposób 

weryfikacji

13.

Czy projektodawca lub partner ma doświadczenie w
realizacji projektów w obszarze interwencji na terenie
danego ZIT/RIT lub na terenie województwa śląskiego
(minimum 1 projekt na terenie danego subregionu lub 3
projekty na terenie województwa śląskiego) ?

Wskazane doświadczenie projektodawcy (znajomość lokalnego/regionalnego rynku 

oraz rozeznanie w potrzebach lokalnych/regionalnych podmiotów) znacznie 

usprawni realizację działań i usług oferowanych uczestnikom projektu.

Celem zastosowania kryterium jest wykorzystanie potencjału i doświadczenia 

nabytego przez Beneficjentów w ramach realizacji działań o podobnym 

charakterze. Powierzenie realizacji projektów podmiotom posiadającym 

odpowiednie doświadczenie przyczyni się do wzrostu efektywności wsparcia dla 

uczestników oraz zmniejszy ryzyko niepowodzenia projektu.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu

4

14.
Czy zapewniono spójność projektu z przedsięwzięciami
realizowanymi na obszarze objętym Strategią ZIT/RIT?

0 pkt. – brak rekomendacji

2 pkt. – projekt zarekomendowany przez gminę będącą członkiem Związku ZIT/RIT
lub sygnatariuszem Porozumienia w sprawie realizacji ZIT/RIT w Subregionie;

8 pkt. – projekt zarekomendowany przez Związek ZIT/RIT lub właściwy organ/y
Porozumienia w sprawie realizacji ZIT/RIT w Subregionie (w formie uchwały
Zarządu Związku ZIT/RIT (Subregion Centralny i Zachodni) lub decyzji Lidera ZIT/RIT
po uzyskaniu opinii Rady RIT (Subregion Południowy)/Komitetu Sterującego RIT
(Subregion Północny);

15 pkt. – projekt realizowany przez członków Związku ZIT/RIT lub sygnatariuszy
Porozumień w sprawie realizacji ZIT/RIT w Subregionie.

0-15

OCENA ZA ZGODNOŚĆ ZE STRATEGIĄ ZIT
Minimum: 20 pkt.

Maksymalnie: 50 pkt.



Anna Kalinowska

tel. 32 461-22-56

anna.kalinowska@subregioncentralny.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


