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Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII
Regionalny rynek pracy

Działanie 7.3
Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząd prowadzenie 

działalności gospodarczej

Poddziałanie 7.3.3 
Promocja samozatrudnienia

Tryb konkursowy

Konkurs nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15



TYPY OPERACJI PODLEGAJĄCE DOFINANSOWANIU

1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej
(obowiązującego w dniu przyznania wsparcia)**

2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności*;

3. Wsparcie pomostowe*
przez okres 6 lub 12 mies. od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartośd minimalnego wynagrodzenia
za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę**

IOK opracowała Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w
ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –
2020, stanowiący załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15

* Wsparcie funkcjonujące w powiązaniu z typem operacji nr 1.
** zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięd z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”



Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących

działalnośd gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz

publicznych służb zatrudnienia.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU



1. Podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie
art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2013 r., poz. 885 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm,),

2. podmioty, wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków na podstawie art. 12
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),

3. oraz podmioty, wobec których zastosowanie mają zapisy art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z
dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417 z późn. zm.).

PODMIOTY WYKLUCZONE Z UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU



Zgodnie z zapisami art. 37 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020, nie może zostad wybrany do dofinansowania projekt:

• którego wnioskodawca został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,

• zakooczony zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego.

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z
uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne, Fundusz Pracy, Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i
innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

PODMIOTY WYKLUCZONE Z UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU



Grupę docelową projektu stanowią:

Osoby po 29 roku życia, planujące rozpocząd działalnośd gospodarczą tj. osoby 
bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z 
poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

– osoby powyżej 50 roku życia; 
– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem dziecka); 
– osoby niepełnosprawne; 
– osoby długotrwale bezrobotne; 
– osoby o niskich kwalifikacjach.

GRUPA DOCELOWA /OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA



Weryfikacja spełniania przez uczestnika kryteriów kwalifikowalności przez 
beneficjenta odbywa się na podstawie*: 

a. urzędowego zaświadczenia w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne i 
osób niepełnosprawnych; 

b.   oświadczenia w przypadku pozostałych osób. 

*wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako 

przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalnośd gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 
miesięcy poprzedzających dzieo przystąpienia do projektu

GRUPA DOCELOWA /OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

OGÓLNE KRYTERIA WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ (0-1)
1. Kwalifikowalnośd wnioskodawcy/partnerów.

2. Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej.

3. Potencjał finansowy.

4. Uproszczone metody rozliczania wydatków (jeżeli dotyczy).

5. Zgodnośd z okresem kwalifikowania wydatków w RPO WSL 2014-2020.

6. Zgodnośd 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.

7. Prawidłowośd określenia wartości projektu.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ (0-1)
1. Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu na etapie 

ubiegania się o dofinansowanie nie przekracza 24 miesięcy.

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

3. Minimalna wartośd projektu wynosi 500 000 PLN (nie dotyczy instrumentu 
terytorialnego RKLS, OSI).



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW cd.

OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA
WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ

Na etapie oceny merytorycznej oceniane są:

1. Ogólne kryteria merytoryczne.

2. Ogólne kryteria horyzontalne.

3. Szczegółowe kryteria dostępu.

4. Szczegółowe kryteria dodatkowe. 



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW cd.

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE (których ocena ma postad „0-1”)

1. Zgodnośd z Regulaminem konkursu/naboru.

2. Wpisywanie się projektu we właściwe działanie/poddziałanie/typ projektu RPO WSL 
2014-2020 zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych i Regulaminem 
konkursu/naboru.

3. Prawidłowośd wyboru partnerów w projekcie (jeżeli dotyczy).

4. Zasadnośd nawiązania partnerstwa w projekcie (jeżeli dotyczy).

5. Skierowanie projektu do grupy docelowej z terenu województwa śląskiego.

6. Lokalizacja biura projektu na obszarze województwa śląskiego.

7. Realizacja wskaźników kluczowych i specyficznych dla Programu.

8. Wkład własny na poziomie wskazanym w SZOOP i Regulaminie konkursu/naboru.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW cd.

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE (mierzone za pomocą przyznanej liczby punktów)

1. Adekwatnośd celu projektu do diagnozowanych problemów (0-3 pkt.) min. 1

2. Adekwatnośd i założona do osiągnięcia wartośd wskaźników oraz opis 
monitorowania (0-10 pkt.) min. 6

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

4. Opis zadao w kontekście osiągnięcia celu i wskaźników projektu (0-8 pkt.) min. 5

5. Zdolnośd do efektywnej realizacji projektu (0-14 pkt.) min. 8.

6. Budżet projektu (0-10 pkt.) min. 6



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW cd.

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE (mierzone za pomocą przyznanej liczby punktów) cd.

Ocena merytoryczna wniosku na podstawie ogólnych kryteriów merytorycznych
będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 50 punktów. Spełnienie przez
wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 30 punktów, oraz
jednocześnie uzyskanie minimalnej liczby punktów za kryteria, dla których określono
minimum punktowe.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW cd.

OGÓLNE KRYTERIA HORYZONTALNE

Ocena ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postad „0-1”.
Spełnienie ogólnych kryteriów horyzontalnych

jest obligatoryjne dla wszystkich projektów.

1. Zgodnośd z prawodawstwem unijnym oraz właściwymi zasadami unijnymi w tym:
a. zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum,
b. zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami,
c. zasadą zrównoważonego rozwoju,
d. zasadą partnerstwa.

2. Zgodnośd projektu z prawodawstwem krajowym.
3. Zgodnośd z zasadami pomocy publicznej (lub pomocy de minimis).

W przypadku, jeśli projekt nie spełni któregokolwiek z ogólnych kryteriów
horyzontalnych, projekt otrzymuje ostatecznie „0” punktów.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW cd.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU

1. Grupa docelowa:

osoby po 29 roku życia, planujące rozpocząd działalnośd gospodarczą tj. osoby 
bezrobotne, nieaktywne zawodowo, należące co najmniej do jednej z poniższych, 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

– osoby powyżej 50 roku życia;
– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej

z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
– osoby niepełnosprawne
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby o niskich kwalifikacjach,



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW cd.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU cd.

2. Typ 2 projektu może byd realizowany jedynie w połączeniu z typem 1. W przypadku 
realizacji działao dla osób zamierzających rozpocząd działalnośd gospodarczą 
zaplanowane wsparcie musi mied charakter kompleksowy, tj. każdy uczestnik 
otrzyma możliwośd skorzystania z pełnego katalogu pomocy tj. dotacji, doradztwa, 
szkoleo dostępnych w ramach tej formy wsparcia. Ponadto każdorazowo decyzja o 
elementach wsparcia bezzwrotnego, którymi zostanie objęty uczestnik musi zostad 
poprzedzona weryfikacją doradcy zawodowego co najmniej na etapie rekrutacji do 
projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięd z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-
2020.

W przypadku, jeśli projekt nie spełni któregokolwiek z ogólnych kryteriów
szczegółowych, projekt otrzymuje ostatecznie „0” punktów.

Kryteria szczegółowe zostaną zweryfikowane na podstawie treści wniosku 
o dofinansowanie projektu



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW cd.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DODATKOWE

Premia punktowa przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom, które otrzymają
wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych.
Spełnianie kryteriów dodatkowych nie jest obowiązkowe

1. Grupę docelową w projekcie stanowią w całości osoby niepełnosprawne.

2. Grupę docelową w projekcie stanowią w całości osoby w wieku 50+.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW cd.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DODATKOWE cd.

3. Wsparcie w ramach projektu przyczynia się do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 i związane jest z Programem Rozwoju Technologii
Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020. Punkty za spełnienie tego kryterium
dodatkowego otrzymają jedynie ci wnioskodawcy, którzy:

- zadeklarowali w części wniosku o dofinansowanie projektu opisującej sposób jego realizacji, iż
projekt jest zgodny z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-
2020,

- - zadeklarowali w części wniosku o dofinansowanie projektu opisującej sposób jego realizacji, iż
działania projektowe są zgodne z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na
lata 2010 – 2020, poprzez wskazanie i opisanie, w jaki sposób planowane do przyznania w
ramach projektu dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyczynią się do rozwoju
danego obszaru technologicznego (wskazując w treści wniosku konkretny obszar/obszary
ujęty/e w wykazie Tabeli 15); Warunkiem koniecznym dla spełnienia kryterium premiującego
jest wpisanie się wszystkich przyznanych dotacji/nowopowstałych w ramach projektu firm w
wybrany obszar rozwoju technologicznego regionu wskazany w Programie Rozwoju Technologii
Województwa Śląskiego na lata 2010–2020…”



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW cd.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DODATKOWE cd.

4. Projekt uwzględnia na każdym etapie jego realizacji zasadę równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.

Ocena szczegółowych kryteriów dodatkowych ma postad „0-1” i polega na przyznaniu
zdefiniowanej liczby punktów, dokonywana jest w wypadku uzyskania przez wniosek
minimalnej liczby punktów (30 punktów). W ramach niniejszego konkursu za spełnienie
szczegółowych kryteriów dodatkowych możliwe jest uzyskanie dodatkowo 14 punktów.



SKŁADANIE WNIOSKÓW

Termin składania wniosku:

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony
od dnia 05.10.2015 r. do dnia 03.11.2015 r.

Wnioski złożone po upływie terminu naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia. 



SKŁADANIE WNIOSKÓW

Forma składania wniosku:

Decyduje data i godzina złożenia wniosku za pośrednictwem jednej z platform:
– e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP, lub

– Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Wniosek należy przesład do IOK w formie elektronicznej (w formacie .pdf utworzonym 
za pomocą LSI) z wykorzystaniem jednej z ww. platform elektronicznych.



FINANSE

Planowana alokacja na konkurs w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL 2014-2020:
17 420 422,98 PLN*, tj. 4 108 105,88 Euro

Minimalna wartośd projektu w konkursie: 
500 tys. PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE 
i środków budżetu paostwa): 

95%,
co oznacza, że minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu stanowi:
5% wartości projektu

* Alokacja wyrażona w Euro zostaje przeliczona wg kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z
przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się
wyliczenia wartości alokacji Programu, tj. kurs obowiązujący na miesiąc wrzesieo z 28 sierpnia 2015 r. (1EUR=
4,2405 PLN).



Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego

Typy projektów

• Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które
z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem,
uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności
i kompetencji w obszarze umiejętności ICT i znajomości
języków obcych.

11.4.1

11.4.2

11.4.3

Główne grupy beneficjentów

1. Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach,
należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę
kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym
m. in. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia;

2. Placówki kształcenia ustawicznego;
3. Partnerzy społeczno-gospodarczy.

Typ beneficjentów

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalnośd gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dodatkowe informacje:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Zespół ds. Promocji i Informacji (pokój nr 2)
tel.: 32 757 33 11,  32 757 33 57

fax: 32 757 33 62

e-mail: efs@wup-katowice.pl
http://wupkatowice.praca.gov.pl, http://efs.wup-katowice.pl

http://wupkatowice.praca.gov.pl/
http://efs.wup-katowice.pl/
http://efs.wup-katowice.pl/
http://efs.wup-katowice.pl/

