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(osób) w Instytucji
Pośredniczącej do
kontaktów roboczych
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Pośrednicząca II stopnia

Numer Działania lub
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Adres korespondencyjny
Telefon
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E-mail
Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Pośredniczącej II
stopnia do kontaktów
roboczych
Instytucja
Pośrednicząca II stopnia

Numer Działania lub
Poddziałania

Adres korespondencyjny
Telefon
E-mail
Dane kontaktowe osoby
(osób) w Instytucji
Pośredniczącej II
stopnia do kontaktów
roboczych

Faks

656 10 85

KARTA DZIAŁANIA 8.1

Poddziałanie 8.1.2
LP. Konkursu:

A.1

Typ konkursu
Planowana alokacja

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

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
x
II kw.
III kw.
IV kw.
Otwarty
X
Zamknięty
1
4 000 000 PLN
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) (a),
− poradnictwo psychologiczne (b),
− pośrednictwo pracy (c),
− staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie (d),
− subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy (e),
− bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez
zastosowanie następujących instrumentów (f):
• 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).
− jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała
zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub
zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia (g).
− studia podyplomowe (h).
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych – 200
w tym:
− liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia – 31
Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach – 70

Przewidywane
wskaźniki konkursu

Liczba
pracowników
zagrożonych
negatywnymi
skutkami
procesów
przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania – 36

restrukturyzacji

w

Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, którzy
zostali objęci działaniami szybkiego reagowania – 25
Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej – 20

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

1

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z ES środków na podjęcie działalności
gospodarczej – 20
Kryteria dostępu
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (w
przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa
kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów
posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego).
Skierowanie pomocy do grup docelowych z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego jest uzasadnione
Stosuje się do
Uzasadnienie:
regionalnym charakterem wsparcia.
typu/typów
1
Z uwagi na fakt, że środki dla poszczególnych województw
operacji (nr)
na finansowanie działań w ramach komponentu

Planowa jest realokacja środków z Działania 8.2 oraz Poddziałania 8.1.1

regionalnego zostały podzielone według określonego
algorytmu,
uwzględniającego
sytuację
społecznoekonomiczną w danym regionie, uzasadnianym jest, że za
ich pomocą wzmocniony zostanie potencjał zasobów
ludzkich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
2. 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 kujawsko-pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji
wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z
kadrą projektu.
Realizacja projektu przez projektodawcę, który ma
siedzibę/biuro na terenie województwa jest uzasadniona
regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia oraz
wynika z konieczności wspierania instytucji i podmiotów
działających
na
terenie
województwa
kujawskopomorskiego. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich w
regionie będzie ułatwione poprzez zlokalizowanie
siedziby/biura projektodawcy na terenie województwa,
przez co zagwarantowana zostanie dostępność kadry
zaangażowanej w realizację projektu dla grupy docelowej.
Ponadto lokalizacja siedziby/biura projektu na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego wpływa na lepsze
Stosuje się do
Uzasadnienie:
zdiagnozowanie potrzeb grup docelowych, do których
typu/typów
1
skierowane zostanie wsparcie, co skutkować będzie
operacji (nr)
bardziej
adekwatnym
dostosowaniem
wsparcia
zaplanowanego w projekcie do rzeczywistych potrzeb
uczestników, a tym samym przyczyni się do rozwiązania
kluczowych problemów obserwowanych na rynku pracy. W
przypadku biura projektu musi być ono prowadzone na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego przez cały
okres realizacji projektu, tj. do rozliczenia ostatniego
wniosku beneficjenta o płatność.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu mierzony na zakończenie jego realizacji
wynosi co najmniej 50% (uczestnicy którzy podejmą pracę lub rozpoczną prowadzenie działalności
gospodarczej).
Podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia przez osoby
objęte wsparciem w ramach projektów outplacementowych
stanowi element miary efektywności realizowanego
projektu i wpisuje się w główny cel projektów
outplacementowych w ramach Poddziałania 8.1.2.
Efektywność
zatrudnieniowa,
tj.
stosunek
liczby
uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie w
rezultacie otrzymanego wsparcia do liczby wszystkich
uczestników objętych wsparciem w ramach projektu,
świadczy o odpowiednim doborze działań podejmowanych
w ramach projektu do potrzeb grupy docelowej oraz
potrzeb regionalnego rynku pracy. Zapewnia również
wysoką wydajność wykorzystania środków przyznanych na
Stosuje się do
Uzasadnienie:
realizację projektu. Wskazanie minimalnego poziomu
typu/typów
1
efektywności zatrudnieniowej w ramach realizowanych
operacji (nr)
konkursów ma zmobilizować beneficjentów do dokonania
rzeczywistej diagnozy potrzeb dotyczących kwalifikacji
zawodowych z punktu widzenia zatrudnienia u konkretnych
pracodawców. Diagnoza taka powinna zostać dokonana
już na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie a
odsetek osób, które znajdą zatrudnienie w wyniku realizacji
projektu powinien zostać wykazany nie później niż do
końca realizacji projektu. Przez podjęcie pracy należy
rozumieć zarówno zatrudnienie w formie umowy o pracę,
jak i wykonywanie pracy w formie umów cywilno-prawnych.
Co najmniej jeden z celów szczegółowych powinien
odnosić się do efektywności zatrudnieniowej (punkt 3.1.3

wniosku o dofinansowanie).
Kryterium
realizuje
założenia
Strategii
Rozwoju
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020
Priorytetowy obszar działań 1. Rozwój nowoczesnej
gospodarki
Działanie
1.1.
Kreowanie
warunków
przedsiębiorczości i upowszechniania innowacji w ramach
celu nadrzędnego: Poprawa konkurencyjności regionu i
podniesienie
poziomu
życia
mieszkańców
przy
respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
4. Projekt zakłada realizację wsparcia o charakterze kompleksowym obejmującym co najmniej 3
instrumenty wsparcia, a ich dobór dla poszczególnych uczestników projektu wynika z
przeprowadzonej analizy potrzeb i predyspozycji zawodowych danej osoby.
Realizacja projektów oferujących wsparcie o charakterze
kompleksowym,
skierowanym
do
pracowników
przedsiębiorstw
podlegających
procesom
restrukturyzacyjnym, jest niezbędna z uwagi na
konieczność nabycia przez pracowników objętych
zwolnieniami grupowymi nowych kwalifikacji zawodowych,
które przyczynią się do szybszego odnalezienia się na
rynku pracy i utrzymania aktywności zawodowej osób
objętych zwolnieniami grupowymi. Projekty „wczesnego
Stosuje się do
reagowania” zakładające realizację kompleksowego
1
Uzasadnienie:
typu/typów
wsparcia w ramach programów outplacementu powinny
operacji (nr)
obejmować co najmniej 3 instrumenty wsparcia.
Kryterium
realizuje
założenia
Strategii
Rozwoju
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020
Priorytetowy obszar działań 1. Rozwój nowoczesnej
gospodarki
Działanie
1.1.
Kreowanie
warunków
przedsiębiorczości i upowszechniania innowacji
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
Kryteria strategiczne
1. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie
posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w
obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt.
Proponowane kryterium zapewnia w większym stopniu
wykorzystanie potencjału beneficjenta, co przełoży się na
realizację projektów bardziej kompleksowych, oferujących
szeroki wachlarz wsparcia. Realizacja projektów przez
podmioty posiadające doświadczenie w obszarze prowadzenia
działań adaptacyjnych i projektów outplacmentowych, przyczyni
się do zastosowania odpowiednich instrumentów wsparcia i
umożliwi świadczenie usług wysokiej jakości. Jednocześnie
wykorzystanie
potencjału
beneficjenta
i
jego
doświadczenia pozwala na uzyskanie wartości dodanej w
projektach, a tym samym przyczyni się do uzyskania
efektu synergii stanowiącego wynik szeroko zakrojonych
działań podejmowanych w projektach realizowanych na
poziomie regionalnym.
Projektodawca lub Partner powinien przedstawić w
Uzasadnienie:
punkcie 3.6 informacje, iż posiada doświadczenie w
realizacji doradztwa i szkoleń z zakresu procesów
adaptacyjnych/modernizacyjnych
przedsiębiorstw.
Doświadczenie to powinno być wyrażone liczbą
przeprowadzonych
godzin
szkoleniowych,
liczbą
udzielonych porad, liczbą opracowanych procesów wraz
ze wskazaniem:
− zakresu
tematycznego
udzielonych
porad/przeprowadzonych szkoleń,
− etapu procesu w ramach którego występował w
roli szkoleniowca/doradcy,
− krótkiej informacji o samym procesie.
Przykład:
Wnioskodawca brał udział we wdrażaniu planów

WAGA

10

Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

naprawczych danego przedsiębiorca. W takim przypadku
wskazuje rolę, jaka pełnił tj. trener, doradca lub trener i
doradca. Dodatkowo wskazuje zakresy tematyczne
udzielonych porad/przeprowadzonych szkoleń oraz opisuje
pokrótce czego dotyczył tenże proces i na jakim etapie brał
w nim udział w w/w roli.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu PO KL.

LP. Konkursu:

A.2

Typ konkursu
Planowana alokacja

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

Przewidywane
wskaźniki konkursu

Szczegółowe kryteria
wyboru projektów

Planowany termin ogłoszenia konkursu
I kw.
II kw.
x
III kw.
IV kw.
Otwarty
Zamknięty
X
4 000 000 PLN
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) (a),
− poradnictwo psychologiczne (b),
− pośrednictwo pracy (c),
− staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie (d),
− subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy (e),
− bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez
zastosowanie następujących instrumentów (f):
• 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).
− jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała
zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub
zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia (g),
− studia podyplomowe (h)
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych – 200
w tym:
− liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia – 31
Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej – 20
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z ES środków na podjęcie działalności
gospodarczej – 20
Kryteria dostępu
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (w
przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa
kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów
posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego).
Skierowanie pomocy do grup docelowych z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego jest uzasadnione
regionalnym charakterem wsparcia.
Z uwagi na fakt, że środki dla poszczególnych
województw na finansowanie działań w ramach
komponentu regionalnego zostały podzielone według
Stosuje się do
określonego algorytmu, uwzględniającego sytuację
Uzasadnienie:
typu/typów
1
społeczno-ekonomiczną
w
danym
regionie,
operacji (nr)
uzasadnianym jest, że za ich pomocą wzmocniony
zostanie potencjał zasobów ludzkich z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
2. Projekt jest skierowany do pracowników instytucji sektora oświaty zwolnionych, przewidzianych do
zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
W związku ze zmianami demograficznymi zmniejsza się
liczba dzieci w wieku szkolnym w województwie kujawsko- Stosuje się do
Uzasadnienie:
typu/typów
1
pomorskim. Pociąga to za sobą zwolnienia wśród
operacji (nr)
pracowników sektora oświaty. Konieczna jest szybka

reakcja na zmiany społeczno-demograficzne w regionie. Z
tego względu zaplanowano ogłoszenie konkursu na
projekty skierowane wyłącznie do pracowników instytucji
sektora oświaty. Dzięki wyodrębnieniu alokacji na ten cel,
zapewniona pozostaje realizacja projektów wpisujących
się w potrzeby województwa kujawsko-pomorskiego w
tym zakresie.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
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 kujawsko-pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji
wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z
kadrą projektu.
Realizacja projektu przez projektodawcę, który ma
siedzibę/biuro na terenie województwa jest uzasadniona
regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia oraz
wynika z konieczności wspierania instytucji i podmiotów
działających na terenie województwa kujawskopomorskiego. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich w
regionie będzie ułatwione poprzez zlokalizowanie
siedziby/biura projektodawcy na terenie województwa,
przez co zagwarantowana zostanie dostępność kadry
zaangażowanej w realizację projektu dla grupy
docelowej. Ponadto lokalizacja siedziby/biura projektu na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego wpływa na Stosuje się do
Uzasadnienie:
lepsze zdiagnozowanie potrzeb grup docelowych, do
typu/typów
1
których skierowane zostanie wsparcie, co skutkować
operacji (nr)
będzie bardziej adekwatnym dostosowaniem wsparcia
zaplanowanego w projekcie do rzeczywistych potrzeb
uczestników, a tym samym przyczyni się do rozwiązania
kluczowych problemów obserwowanych na rynku pracy.
W przypadku biura projektu musi być ono prowadzone na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego przez cały
okres realizacji projektu, tj. do rozliczenia ostatniego
wniosku beneficjenta o płatność.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu mierzony na zakończenie jego
realizacji wynosi co najmniej 50% (uczestnicy którzy podejmą pracę lub rozpoczną prowadzenie
działalności gospodarczej).
Podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia przez osoby
objęte
wsparciem
w
ramach
projektów
outplacementowych stanowi element miary efektywności
realizowanego projektu i wpisuje się w główny cel
projektów outplacementowych w ramach Poddziałania
8.1.2. Efektywność zatrudnieniowa, tj. stosunek liczby
uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie w
rezultacie otrzymanego wsparcia do liczby wszystkich
uczestników objętych wsparciem w ramach projektu,
świadczy
o
odpowiednim
doborze
działań
podejmowanych w ramach projektu do potrzeb grupy
Stosuje się do
docelowej oraz potrzeb regionalnego rynku pracy.
Uzasadnienie:
typu/typów
1
Zapewnia również wysoką wydajność wykorzystania
operacji (nr)
środków przyznanych na realizację projektu. Wskazanie
minimalnego poziomu efektywności zatrudnieniowej w
ramach realizowanych konkursów ma zmobilizować
beneficjentów do dokonania rzeczywistej diagnozy
potrzeb dotyczących kwalifikacji zawodowych z punktu
widzenia zatrudnienia u konkretnych pracodawców.
Diagnoza taka powinna zostać dokonana już na etapie
przygotowania wniosku o dofinansowanie a odsetek
osób, które znajdą zatrudnienie w wyniku realizacji
projektu powinien zostać wykazany nie później niż do
końca realizacji projektu. Przez podjęcie pracy należy

rozumieć zarówno zatrudnienie w formie umowy o pracę,
jak i wykonywanie pracy w formie umów cywilnoprawnych. Co najmniej jeden z celów szczegółowych
powinien odnosić się do efektywności zatrudnieniowej
(punkt 3.1.3 wniosku o dofinansowanie).
Kryterium realizuje założenia Strategii Rozwoju
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020
Priorytetowy obszar działań 1. Rozwój nowoczesnej
gospodarki Działanie 1.1. Kreowanie warunków
przedsiębiorczości i upowszechniania innowacji w
ramach celu nadrzędnego: Poprawa konkurencyjności
regionu i podniesienie poziomu życia mieszkańców przy
respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
5. Projekt zakłada realizację wsparcia o charakterze kompleksowym obejmującym co najmniej 3
instrumenty wsparcia, a ich dobór dla poszczególnych uczestników projektu wynika z
przeprowadzonej analizy potrzeb i predyspozycji zawodowych danej osoby.
Realizacja projektów oferujących wsparcie o charakterze
kompleksowym,
skierowanym
do
pracowników
przedsiębiorstw
podlegających
procesom
restrukturyzacyjnym, jest niezbędna z uwagi na
konieczność nabycia przez pracowników objętych
zwolnieniami
grupowymi
nowych
kwalifikacji
zawodowych, które przyczynią się do szybszego
odnalezienia się na rynku pracy i utrzymania aktywności
zawodowej osób objętych zwolnieniami grupowymi.
Projekty „wczesnego reagowania” zakładające realizację Stosuje się do
1
Uzasadnienie:
kompleksowego wsparcia w ramach programów
typu/typów
operacji (nr)
outplacementu powinny obejmować co najmniej 3
instrumenty wsparcia.
Kryterium realizuje założenia Strategii Rozwoju
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020
Priorytetowy obszar działań 1. Rozwój nowoczesnej
gospodarki Działanie 1.1. Kreowanie warunków
przedsiębiorczości i upowszechniania innowacji
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu PO KL.
Kryteria strategiczne
1. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie
posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w
obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt.
Proponowane kryterium zapewnia w większym stopniu
wykorzystanie potencjału beneficjenta, co przełoży się na
realizację projektów bardziej kompleksowych, oferujących
szeroki wachlarz wsparcia. Realizacja projektów przez
podmioty
posiadające
doświadczenie
w
obszarze
prowadzenia
działań
adaptacyjnych
i
projektów
outplacmentowych, przyczyni się do zastosowania
odpowiednich instrumentów wsparcia i umożliwi świadczenie
usług wysokiej jakości. Jednocześnie wykorzystanie
potencjału beneficjenta i jego doświadczenia pozwala na
uzyskanie wartości dodanej w projektach, a tym samym
przyczyni się do uzyskania efektu synergii stanowiącego
Uzasadnienie:
wynik szeroko zakrojonych działań podejmowanych w
projektach realizowanych na poziomie regionalnym.
Projektodawca lub Partner powinien przedstawić w
punkcie 3.6 informacje, iż posiada doświadczenie w
realizacji doradztwa i szkoleń z zakresu procesów
adaptacyjnych/modernizacyjnych
przedsiębiorstw.
Doświadczenie to powinno być wyrażone liczbą
przeprowadzonych
godzin
szkoleniowych,
liczbą
udzielonych porad, liczbą opracowanych procesów wraz
ze wskazaniem:
− zakresu
tematycznego
udzielonych
porad/przeprowadzonych szkoleń,
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Stosuje się do
typu/typów
operacji (nr)

1

−

etapu procesu w ramach którego występował w
roli szkoleniowca/doradcy,
− krótkiej informacji o samym procesie.
Przykład:
Wnioskodawca brał udział we wdrażaniu planów
naprawczych danego przedsiębiorca. W takim przypadku
wskazuje rolę, jaka pełnił tj. trener, doradca lub trener i
doradca. Dodatkowo wskazuje zakresy tematyczne
udzielonych porad/przeprowadzonych szkoleń oraz
opisuje pokrótce czego dotyczył tenże proces i na jakim
etapie brał w nim udział w w/w roli.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu PO KL.

KARTA DZIAŁANIA 8.2
Poddziałanie 8.2.2
Projekty, któr ych realizacja jest kontynuow ana
B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM
Nr umowy z KSI i tytuł projektu

Beneficjent systemowy

POKL.08.02.02-04-001/13
„Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja”
Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Partnerzy:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
06.2013-06.2015

Okres realizacji projektu

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie
w roku 2013
(w tym krajowy wkład
publiczny)
174 745,00 PLN
(26 211,75 PLN)

w roku 2014
(w tym krajowy wkład
publiczny)
2 511 760,00 PLN
(376 764,00 PLN)

w roku 2015
(w tym krajowy wkład
publiczny)
2 310 420,00 PLN
(346 563,00 PLN)

ogółem w projekcie
(w tym krajowy wkład
publiczny)
4 996 925,00 PLN
(749 538,75 PLN)

INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VIII
G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH
W PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE
ŚRODKI WSPÓLNOTOWE
Nad celowością działań koordynacyjnych i zapewnieniem realizacji spójnej polityki na poziomie Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w zakresie wykorzystania funduszy unijnych czuwa Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Do zadań Podkomitetu Monitorującego PO KL WK-P należy zapewnienie koordynacji
oraz komplementarności procesu wdrażania priorytetów PO KL na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z działaniami realizowanymi w ramach innych programów, współfinansowanych z funduszy strukturalnych m.in. Funduszu
Spójności Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich.
W związku z rozpoczęciem przygotowań do opracowania Planu Działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII
Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucja Pośrednicząca powołała Grupę Roboczą
ds. adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników (Priorytet VIII PO KL). Głównym zadaniem Grupy roboczej
jest zapewnienie na każdym etapie prac nad Planem Działania konsultacji treści przygotowanego dokumentu oraz lepszej
koordynacji działań podejmowanych w ramach systemu wdrażania PO KL przez podmioty zaangażowane w ten proces
w województwie kujawsko-pomorskim. Grupa robocza wypracowuje mechanizmy służące zapewnieniu komplementarności
wsparcia udzielanego ze wszystkich dostępnych w regionie funduszy UE (m.in. EFS, EFRR, EFRROW). Ponadto jednym
z mechanizmów zapewniających komplementarność jest ciągły nadzór członków Podkomitetu Monitorującego PO KL,
którzy wchodzą w skład poszczególnych grup roboczych powołanych do opracowywania Planu Działania na lata 2014-2015
oraz wchodzą w skład Komitetu Monitorującego RPO, a także Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Taki
przebieg prac nad Planem Działania pozwala na przygotowanie kryteriów zapewniających wybór i dofinansowanie tych
projektów, które wykazują spójność i powiązanie z innymi projektami, realizowanymi dzięki środkom z różnych funduszy UE
oraz przyczyniają się do osiągnięcia strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu celów społeczno - gospodarczych.

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych
H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość
Planowana wartość
Planowany stopień
Wartość docelowa
wskaźnika do
wskaźnika do
realizacji wskaźnika w
wskaźnika
osiągnięcia do końca osiągnięcia do końca
2015 r.
2014 r.
2015 r.

PRIORYTET VIII
Cel szczegółowy 1.Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej
Wskaźniki produktu
Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów
6 200
6 200
szkoleniowych
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach
44 110
44 110
szkoleniowych, w tym:
- liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia
7 130
7 130
Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach
15 869
15 869
Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych, w
338
338
podziale na :
a) pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
84
84
b) pracowników naukowych w przedsiębiorstwach
254
254
Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe
371
371
Wskaźniki rezultatu
Odsetek przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w
ramach Priorytetu - w ogólnej liczbie aktywnych przedsiębiorstw

7,24%

7,24%

7413

83,64%

10284

428,92%

2005
10035

355,61%
158,14%

30

1126,67%

15
15
156

560,00%
1693,33%
237,82%

6%

n/d

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

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Nazwa wskaźnika

Planowana wartość
Planowana wartość
Planowany stopień
Wartość docelowa
wskaźnika do
wskaźnika do
realizacji wskaźnika w
wskaźnika
osiągnięcia do końca osiągnięcia do końca
2015 r.
2014 r.
2015 r.

PRIORYTET VIII
Cel szczegółowy 1.Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej
Cel szczegółowy 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą
Wskaźniki produktu
Liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego
0
0
28
przewidywania i zarządzania zmianą
Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji
w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania
567
567
567
Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami
restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania
Liczba osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na
podjęcie działalności gospodarczej

0,00%
100,00%

670

670

669

100,15%

324

324

150

216,00%

324

324

150

216,00%

52,80%

10%

n/d

Wskaźniki rezultatu
Relacja liczby pracowników zagrożonych utratą pracy i osób zwolnionych w
przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi objętych
działaniami szybkiego reagowania w stosunku do liczby pracowników objętych
zwolnieniami grupowymi, zgłaszanymi do urzędów pracy

52,80%

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA
(wyłącznie kwoty środków publicznych)
Kontraktacja 2014 r.
2014 r.

1.

Działanie 8.1

wynikająca z
PD na 2013
2.

wynikająca z PD
na 2014-2015
3.

26 600 000,00

Kontraktacja
2015 r.

4.

8 000 000,00

Wydatki budżetowe 2014 r.

Kontraktacja
narastająco
(w tym
wynikająca z PD
2014-2015)*

Ogółem
publiczne

5.

6=7+8+9+10

0,00

275 856 947,00

24 500 000,00

Budżet
państwa

Budżet JST

Fundusz
Pracy

PFRON

7.

8.

9.

10.

24 500 000,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki
budżetowe 2015
wynikające z
kontraktacji
narastająco
11.

Wartość
wydatków w
zatwierdzonych
wnioskach o
płatność w 2014 r.
12.

19 200 000,00

33 050 000,00

Poddziałanie 8.1.1

14 000 000,00

0,00

0,00

199 169 179,00

12 725 000,00

12 725 000,00

0,00

0,00

0,00

8 225 000,00

13 250 000,00

Poddziałanie 8.1.2**

10 000 000,00

8 000 000,00

0,00

71 237 309,00

10 425 000,00

10 425 000,00

0,00

0,00

0,00

9 725 000,00

18 725 000,00
1 075 000,00

Poddziałanie 8.1.3

2 600 000,00

0,00

0,00

5 100 459,00

1 350 000,00

1 350 000,00

0,00

0,00

0,00

1 250 000,00

Poddziałanie 8.1.4

0,00

0,00

0,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Działanie 8.2

0,00

0,00

0,00

50 685 354,00

5 186 760,00

4 998 378,00

188 382,00

0,00

0,00

3 485 420,00

7 450 000,00

Poddziałanie 8.2.1

0,00

0,00

0,00

29 925 439,00

2 675 000,00

2 675 000,00

0,00

0,00

0,00

1 175 000,00

5 225 000,00

Poddziałanie 8.2.2

0,00

0,00

0,00

20 759 915,00

2 511 760,00

2 323 378,00

188 382,00

0,00

0,00

2 310 420,00

2 225 000,00

26 600 000,00

8 000 000,00

0,00

326 542 301,00

29 686 760,00

29 498 378,00

188 382,00

0,00

0,00

22 685 420,00

40 500 000,00

0,00

0,00

0,00

10 307 718,14

1 438 616,00

1 438 616,00

468 621,00

980 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM PRIORYTET VIII
w tym projekty
innowacyjne
w tym projekty
współpracy
ponadnarodowej

* - kontraktacja narastająco powinna uwzględniać kwoty z kol. 2-4
** - planowana jest realokacja środków z Działania 8.2 na Poddziałanie 8.1.2 w kwocie ok. 9.840.000 PLN

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA

Miejscowość, data

Toruń, 25.11.2013 r.

Pieczęć i
podpis osoby
upoważnionej

