Warszawa, 2009-05-13
WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2009 ROK
DLA PRIORYTETU II ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKI I POTENCJAŁU ADAPTACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW
ORAZ POPRAWA STANU ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
W dniu 22 kwietnia 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu II „Rozwój zasobów
ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” PO KL, zawierający corrigendum w/w
Planu działania, wynikające z treści uchwały nr 32 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 17 marca br., w zakresie uwzględnienia trybu
konkursowego dla projektów innowacyjnych.

PROJEKTY SYSTEMOWE
przewidziane do realizacji w 2009 r.

Nr

Beneficjent
systemowy/
ewentualny
partner

Tytuł projektu
(Nr poddziałania)

Okres
realizacji
projektu

Dostępna
alokacja
ogółem

Działanie 2.1
Poddziałanie 2.1.3 - projekty, których realizacja jest kontynuowana
1

Portal innowacyjności jako platforma informacyjna na rzecz rozwoju innowacyjności

1

PARP

01.2008-06.2009

260 000 PLN

2

Akademia PARP

PARP

02.2008-12.2013

45 000 000 PLN

3

Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie

PARP

02.2008-12.2013

30 000 000 PLN

4

Każdy pracownik jest ważny – podnoszenie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach

PARP

08.2008-12.2011

16 164 100 PLN

5

Bilans kapitału ludzkiego

PARP

09.2008-12.2014

21 321 187,30 PLN

6

Analiza oczekiwanych efektów restrukturyzacji i ich wpływu na rynek pracy

PARP

11.2008-05.2010

1 215 000 PLN

7

Firmy rodzinne

PARP

05.2008-12.2011

4 774 760 PLN

8

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

PARP

06.2008-12.2009

500 000 PLN

9

Program szkoleń dla rozwoju małych firm w regionach Wschodniej Polski

PARP

03.2008- 03.2011

20 000 000 PLN

10

Upowszechnianie i promowanie innowacyjności

PARP

01.2008-05.2009

2 300 000 PLN

11

Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin off, spin out) - zapotrzebowanie na szkolenia
służące jej rozwojowi

PARP

01.2008- 06.2009

180 000 PLN

Poddziałanie 2.1.3 – projekty, których realizacja rozpocznie się w 2009 r.
1

Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji)

PARP

01.2009-03.2013

38 685 000 PLN

2

Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach (+45)

PARP

04.2009-12.2013

28 000 000 PLN

3

Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach

PARP

04.2009-12.2011

7 000 000 PLN

4

Nowe podejście do zamówień publicznych

PARP

04.2009-12.2012

15 000 000 PLN

5

Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

PARP

03.2009-12.2010

350 000 PLN

6

Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa

PARP

03.2009-12.2010

500 000 PLN

7

Zarządzanie wiedzą w procesie inwestycyjnym

PARP

03.2009-12.2010

320 000 PLN

8

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

PARP

03.2009-12.2010

200 000 PLN

9

Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw

PARP

03.2009-12.2009

200 000 PLN

10

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska

PARP

04.2009-12.2011

7 000 000 PLN

2

11

Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw

PARP

04.2009-12.2011

15 300 000 PLN

12

E-biznes

PARP

04.2009-12.2011

6 300 000 PLN

13

Inwestycja w kadry 3

PARP

04.2009-12.2012

15 000 000 PLN

14

Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami
restrukturyzacji

01.2009-06.2011

50 000 000 PLN

15

Instrument Szybkiego Reagowania

06.2009-12.2013

35 000 000 PLN

Agencja Rozwoju
Przemysłu (ARP )
PARP

Działanie 2.2
Poddziałanie 2.2.1 –projekty, których realizacja jest kontynuowana
1

Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci

PARP

06.2008-12.2012

50 000 000 PLN

2

Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób pragnących
rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych

PARP

07.2008-03.2011

97 703 999,98 PLN

1

Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – „Fundusz
Grantów na Inicjatywy

04.2009-03.2013

30 000 000 PLN

03.2008-12.2013

100 000 000 PLN

04.2008-02.2012

5 552 880,01 PLN

04.2008-08.2011

1 697 779,06 PLN

01.2007-06.2015

139 982 658,80PLN

05.2008-06.2015

179 607 929,82PLN

Poddziałanie 2.2.1 – projekty, których realizacja rozpocznie się w 2009 r.
PARP

Poddziałanie 2.2.2 – projekty, których realizacja jest kontynuowana
1

Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej

PARP

Działanie 2.3
Poddziałanie 2.3.1 - projekty, których realizacja jest kontynuowana
1

Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych przystosowanych do potrzeb
poszczególnych grup pracowników/grup zawodowych, w szczególności ukierunkowanych na
redukcję występowania chorób zawodowych (wdrożenie wybranych programów)

2

Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powrót do pracy określonych grup
pracowników/grup zawodowych ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi, oraz/lub osób po
długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobami pośrednio związanymi z warunkami
pracy (wdrożenie wybranych programów

Instytut Medycyny
Pracy im. prof.
Jerzego Nofera w
Łodzi
Instytut Medycyny
Pracy im. prof.
Jerzego Nofera w
Łodzi

Poddziałanie 2.3.2 - projekty, których realizacja jest kontynuowana
1

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologii,
kardiologii, medycyny pracy

2

Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych

3

Centrum Medyczne
Kształcenia
Podyplomowego
Departament
Pielęgniarek i
Położnych –
Ministerstwo
Zdrowia

Poddziałanie 2.3.3 - projekty, których realizacja jest kontynuowana
1

2

Szkolenia kadry zarządzającej szpitali posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające
świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz
dysponentów środków publicznych w sektorze Zdrowia, tj. kadry zarządzającej NFZ

Narodowy Fundusz
Zdrowia

07.2008-12.2010

3 717 966,60 PLN

Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej

Centrum
Monitorowania
Jakości w Ochronie
Zdrowia

06.2008-08.2014

6 839 468 PLN

02.2009 - 12.2011

10 000 000 PLN

09.2009 –08.2011

4 500 000 PLN

Projekt innowacyjny wdrażany w trybie systemowym
1

Powroty

PARP

Projekt ponadnarodowy wdrażany w trybie systemowym
1

Całościowy projekt ponadnarodowy „Partnerstwo międzynarodowe narzędziem adaptacyjności kadr”

PARP

PROJEKTY KONKURSOWE
przewidziane do realizacji w 2009 r.

Nr

1

Typ/typy projektów przewidziane
do realizacji w ramach konkursu
(Nr poddziałania)
Ponadregionalne zamknięte projekty
szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i
doradztwa dla przedsiębiorców oraz
pracowników przedsiębiorstw przygotowane
w oparciu o indywidualne strategie rozwoju
firm.
(Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1.1)

Forma
konkursu
Planowany
termin
ogłoszenia

Wartość
alokacji na
konkurs

Kryteria dostępu (ocena 0-1)
oraz
kryteria strategiczne (wagi punktowe)
Kryteria dostępu

Konkurs
zamknięty
I kwartał

204 500 000
PLN

1. Posiadanie przez Wnioskodawcę wystarczającej kondycji finansowej, aby zapewnić
płynną realizację projektów złożonych w ramach danego roku. Kondycja finansowa
Wnioskodawcy będzie oceniania w oparciu o następujące zasady: badaniu będą
podlegać przychody za ostatni rok obrotowy Wnioskodawcy i Partnerów (jeżeli
występują) oraz płynność finansowa Wnioskodawcy i Partnerów (jeżeli występują),
Wnioskodawca niebędący osobą fizyczną, prowadzący działalność gospodarczą:
a) W przypadku, gdy suma średniomiesięcznych wartości złożonych projektów nie
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przekroczy 1,2 krotności średniomiesięcznych przychodów Wnioskodawcy i
Partnerów (jeżeli występują) ocenie będą podlegały jedynie przychody:
[Suma średniomiesięcznych wartości złożonych projektów] <= [1,2 * Suma
średniomiesięcznych przychodów Wnioskodawcy (Partnerów) za ostatni rok
obrotowy] = projekt spełnia kryterium dostępu
b) W przypadku, kiedy suma średniomiesięcznych wartości złożonych projektów
będzie się wahać między 1,2 a 1,5 krotnością średniomiesięcznych przychodów
Wnioskodawcy i Partnerów (jeżeli występują), dodatkowo oceniania będzie płynność
finansowa
Wnioskodawcy
i
Partnerów
(jeżeli
występują).
[1,5 * Suma średniomiesięcznych przychodów Wnioskodawcy (Partnerów) za ostatni
rok obrotowy] >= [Suma średniomiesięcznych wartości złożonych projektów] > [1,2
* Suma średniomiesięcznych przychodów Wnioskodawcy (Partnerów) za ostatni rok
obrotowy] = dodatkowa ocena płynności finansowej Wnioskodawcy i Partnerów
(jeżeli występują)
Ocena płynności finansowej Wnioskodawcy i Partnerów (jeżeli występują) odbywać
się będzie w oparciu o wskaźnik szybkiej płynności (WSP), rozumiany jako iloraz
sumy należności krótkoterminowych i inwestycji krótkoterminowych oraz
zobowiązań krótkoterminowych ujętych w bilansie za ostatni rok obrotowy. Wskaźnik
wyrażony jest następującym wzorem:
WSP=(należności krótkoterm.+inwestycje krótkoterm)/zobowiązania krótkoterm.
Jeśli WSP zarówno Wnioskodawcy jak i każdego z Partnerów (jeżeli występują)
wynosi 0,70 i więcej, weryfikowany projekt spełnia kryterium dostępu.
c) Wniosek nie spełni kryterium dostępu w przypadku, gdy:
Suma średniomiesięcznych wartości złożonych projektów > [1,5 * Suma
średniomiesięcznych przychodów Wnioskodawcy (Partnerów) za ostatni rok
obrotowy] = projekt nie spełnia kryterium dostępu.
W przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą:
W związku z brakiem możliwości zbadania płynności finansowej, wartość projektu
nie może przekroczyć 1,2 krotności przychodów rocznych Wnioskodawcy i
Partnerów (jeżeli występują):
[Suma średniomiesięcznych wartości złożonych projektów złożonych przez osobę
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą] > [1,2 * Suma średniomiesięcznych
przychodów Wnioskodawcy (Partnerów) za ostatni rok obrotowy]
spełnia kryterium dostępu
2.

=

projekt nie

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące,

3. Minimalna wartość projektu wynosi 400 tys. PLN, maksymalna 15 mln PLN,
4. Maksymalna liczba partnerów w projekcie wynosi 4 (Lider + 4 Partnerów),
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5. Posiadanie przez projekt charakteru ponadregionalnego tj. beneficjent pomocy
publicznej, czyli przedsiębiorstwo lub grupa przedsiębiorstw, posiada struktury
organizacyjne w co najmniej 2 województwach, a uczestnicy szkoleń wykonują pracę
w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w co najmniej
2 województwach, przy czym liczba osób objętych wsparciem z danego
województwa wynosi co najwyżej 90% ogółu osób objętych wsparciem,
6. Data rozpoczęcia okresu realizacji projektu jest nie późniejsza niż 6 miesięcy od
ostatniego dnia składania wniosków w ramach danej edycji konkursu,
7. Projekt nie zawiera elementów ogólnopolskiego otwartego projektu szkoleń i
doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw ani elementu
studiów podyplomowych dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw,
8. Projekt zawiera moduł szkoleniowo-doradczy skierowany do kadry zarządzającej
dotyczący zagadnień związanych z zarządzaniem wiekiem w przedsiębiorstwiebeneficjencie pomocy oraz obejmuje opracowanie strategii/planu wdrożenia
zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie – beneficjencie pomocy (o ile beneficjent
pomocy nie posiada takiej strategii/planu).
Kryteria strategiczne
1. Minimalny odsetek uczestników powyżej 45 roku życia biorących udział w modułach
szkoleniowych z zakresu ICT wynosi 40% ogółu uczestników w ramach projektu
(10 punktów),

2

Ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń
(ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa
dla przedsiębiorców oraz pracowników
przedsiębiorstw.
(Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1.1)

2. Spośród uczestników projektu co najmniej 40% stanowią osoby w wieku powyżej 45
lat, które otrzymują zindywidualizowane wsparcie (np. doradztwo, coaching)
(10 punktów)
Kryteria dostępu
Konkurs
zamknięty
I kwartał

204 500 000
PLN

1. Posiadanie przez Wnioskodawcę wystarczającej kondycji finansowej, aby zapewnić
płynną realizację projektów złożonych w ramach danego roku. Kondycja finansowa
Wnioskodawcy będzie oceniania w oparciu o następujące zasady: badaniu będą
podlegać przychody za ostatni rok obrotowy Wnioskodawcy i Partnerów (jeżeli
występują) oraz płynność finansowa Wnioskodawcy i Partnerów (jeżeli występują),
Wnioskodawca niebędący osobą fizyczną, prowadzący działalność gospodarczą:
a) W przypadku, gdy suma średniomiesięcznych wartości złożonych projektów nie
przekroczy 1,2 krotności średniomiesięcznych przychodów Wnioskodawcy i
Partnerów (jeżeli występują) ocenie będą podlegały jedynie przychody:
[Suma średniomiesięcznych wartości złożonych projektów] <= [1,2 * Suma
średniomiesięcznych przychodów Wnioskodawcy (Partnerów) za ostatni rok
obrotowy] = projekt spełnia kryterium dostępu
b) W przypadku, kiedy suma średniomiesięcznych wartości złożonych projektów
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będzie się wahać między 1,2 a 1,5 krotnością średniomiesięcznych przychodów
Wnioskodawcy
i Partnerów (jeżeli występują), dodatkowo oceniania będzie
płynność
finansowa
Wnioskodawcy
i
Partnerów
(jeżeli
wystepują).
[1,5 * Suma średniomiesięcznych przychodów Wnioskodawcy (Partnerów) za ostatni
rok obrotowy] >= [Suma średniomiesięcznych wartości złożonych projektów] > [1,2
* Suma średniomiesięcznych przychodów Wnioskodawcy (Partnerów) za ostatni rok
obrotowy] = dodatkowa ocena płynności finansowej Wnioskodawcy i Partnerów
(jeżeli występują)
Ocena płynności finansowej Wnioskodawcy i Partnerów (jeżeli występują) odbywać
się będzie w oparciu o wskaźnik szybkiej płynności (WSP), rozumiany jako iloraz
sumy należności krótkoterminowych i inwestycji krótkoterminowych oraz
zobowiązań krótkoterminowych ujętych w bilansie za ostatni rok obrotowy. Wskaźnik
wyrażony jest następującym wzorem:
WSP=(należności krótkoterm.+inwestycje krótkoterm)/zobowiązania krótkoterm.
Jeśli WSP zarówno Wnioskodawcy jak i każdego z Partnerów (jeżeli występują)
wynosi 0,70 i więcej, weryfikowany projekt spełnia kryterium dostępu.
c) Wniosek nie spełni kryterium dostępu w przypadku, gdy:
Suma średniomiesięcznych wartości złożonych projektów > [1,5 * Suma
średniomiesięcznych przychodów Wnioskodawcy (Partnerów) za ostatni rok
obrotowy] = projekt nie spełnia kryterium dostępu
W przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą:
W związku z brakiem możliwości zbadania płynności finansowej, wartość projektu
nie może przekroczyć 1,2 krotności przychodów rocznych Wnioskodawcy i
Partnerów (jeżeli występują):
[Suma średniomiesięcznych wartości złożonych projektów złożonych przez osobę
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą] > [1,2 * Suma średniomiesięcznych
przychodów Wnioskodawcy (Partnerów) za ostatni rok obrotowy]
spełnia kryterium dostępu
2.

=

projekt nie

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące,

3. Minimalna wartość projektu wynosi 400 tys. PLN, maksymalna 15 mln PLN,
4. Maksymalna liczba partnerów w projekcie wynosi 4 (Lider + 4 Partnerów),
5. Projekt nie zawiera elementów ponadregionalnego zamkniętego projektu szkoleń i
doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw ani elementu
studiów podyplomowych dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw,
6. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie, w których
występuje samodzielnie lub jako lider konsorcjum,
7. Data rozpoczęcia okresu realizacji projektu jest nie późniejsza niż 6 miesięcy od
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ostatniego dnia składania wniosków w ramach danej edycji konkursu,
Kryteria strategiczne
1. Spośród uczestników projektu co najmniej 70% stanowią mikroprzedsiębiorcy lub
mali przedsiębiorcy lub pracownicy u nich zatrudnieni (5 punktów),
2. Spośród uczestników projektu co najmniej 40 % stanowią uczestnicy w wieku
powyżej 45 roku życia i jednocześnie kobiety stanowią co najmniej 55% uczestników
projektu (10 punktów),

3

Studia podyplomowe dla przedsiębiorców
oraz pracowników przedsiębiorstw
(Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1.1)

3. Grupę docelową projektu w 100% stanowią osoby z wykształceniem na poziomie nie
wyższym niż 3 (bez poziomu 3A i 3B) wg ISCED’97 (5 punktów).
Kryteria dostępu
Konkurs
zamknięty
I kwartał

100 000 000
PLN

1.

Posiadanie przez Wnioskodawcę wystarczającej kondycji finansowej, aby zapewnić
płynną realizację projektów złożonych w ramach danego roku. Kondycja finansowa
Wnioskodawcy będzie oceniania w oparciu o następujące zasady: badaniu będą
podlegać przychody za ostatni rok obrotowy Wnioskodawcy i Partnerów (jeżeli
występują) oraz płynność finansowa Wnioskodawcy i Partnerów (jeżeli występują),
Wnioskodawca niebędący osobą fizyczną, prowadzący działalność gospodarczą:
a) W przypadku, gdy suma średniomiesięcznych wartości złożonych projektów nie
przekroczy 1,2 krotności średniomiesięcznych przychodów Wnioskodawcy i
Partnerów (jeżeli występują) ocenie będą podlegały jedynie przychody:
[Suma średniomiesięcznych wartości złożonych projektów] <= [1,2 * Suma
średniomiesięcznych przychodów Wnioskodawcy (Partnerów) za ostatni rok
obrotowy] = projekt spełnia kryterium dostępu
b) W przypadku, kiedy suma średniomiesięcznych wartości złożonych projektów
będzie się wahać między 1,2 a 1,5 krotnością średniomiesięcznych przychodów
Wnioskodawcy
i Partnerów (jeżeli występują), dodatkowo oceniania będzie
płynność
finansowa
Wnioskodawcy
i
Partnerów
(jeżeli
wystepują).
[1,5 * Suma średniomiesięcznych przychodów Wnioskodawcy (Partnerów) za ostatni
rok obrotowy] >= [Suma średniomiesięcznych wartości złożonych projektów] > [1,2
* Suma średniomiesięcznych przychodów Wnioskodawcy (Partnerów) za ostatni rok
obrotowy] = dodatkowa ocena płynności finansowej Wnioskodawcy i Partnerów
(jeżeli występują)
Ocena płynności finansowej Wnioskodawcy i Partnerów (jeżeli występują) odbywać
się będzie w oparciu o wskaźnik szybkiej płynności (WSP), rozumiany jako iloraz
sumy należności krótkoterminowych i inwestycji krótkoterminowych oraz
zobowiązań krótkoterminowych ujętych w bilansie za ostatni rok obrotowy. Wskaźnik
wyrażony jest następującym wzorem:
WSP=(należności krótkoterm.+inwestycje krótkoterm)/zobowiązania krótkoterm.
Jeśli WSP zarówno Wnioskodawcy jak i każdego z Partnerów (jeżeli występują)
wynosi 0,70 i więcej, weryfikowany projekt spełnia kryterium dostępu.
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c) Wniosek nie spełni kryterium dostępu w przypadku, gdy:
Suma średniomiesięcznych wartości złożonych projektów > [1,5 * Suma
średniomiesięcznych przychodów Wnioskodawcy (Partnerów) za ostatni rok
obrotowy] = projekt nie spełnia kryterium dostępu
W przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą:
W związku z brakiem możliwości zbadania płynności finansowej, wartość projektu nie
może przekroczyć 1,2 krotności przychodów rocznych Wnioskodawcy i Partnerów
(jeżeli występują):
[Suma średniomiesięcznych wartości złożonych projektów złożonych przez osobę
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą] > [1,2 * Suma średniomiesięcznych
przychodów Wnioskodawcy (Partnerów) za ostatni rok obrotowy]
kryterium dostępu
2.

= projekt nie spełnia

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy,

3. Minimalna wartość projektu wynosi 400 tys. PLN, maksymalna 15 mln PLN,
4. Maksymalna liczba partnerów w projekcie wynosi 4 (Lider + 4 Partnerów),
5. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie, w których
występuje samodzielnie lub jako lider konsorcjum,
6. Data rozpoczęcia okresu realizacji projektu jest nie późniejsza niż 6 miesięcy od
ostatniego dnia składania wniosków w ramach danej edycji konkursu,
7. Projekt nie zawiera elementów ogólnopolskiego otwartego projektu szkoleń i
doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw ani elementów
ponadregionalnego zamkniętego projektu szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców
oraz pracowników przedsiębiorstw.
Kryteria strategiczne
1.

2.
4

Projekty ponadregionalne na rzecz

Co najmniej 60% uczestników zostanie przeszkolonych na studiach podyplomowych
o profilu technicznym. Przez studia podyplomowe o profilu technicznym należy
rozumieć studia wymienione w Uchwale Centralnej Komisji do Spraw Stopni i
Tytułów z dnia 24 października 2005 r.: architektura i urbanistyka; automatyka i
robotyka; biocybernetyka i inżynieria biomedyczna; biotechnologia; budowa i
eksploatacja maszyn; budownictwo; elektronika; elektrotechnika; geodezja i
kartografia; górnictwo i geologia inżynierska; informatyka; inżynieria chemiczna;
inżynieria materiałowa; inżynieria środowiska; mechanika; metalurgia; technologia
chemiczna; telekomunikacja; transport; włókiennictwo (15 punktów),

Spośród uczestników projektu co najmniej 40% stanowią uczestnicy w wieku
powyżej 45 roku życia (5 punktów).
Kryteria dostępu
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5

wzmocnienia potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych
rozwiązań w zakresie organizacji pracy,
form świadczenia pracy, zarządzania
zmianą gospodarczą, promocji podnoszenia
kwalifikacji zawodowych oraz społecznej
odpowiedzialności biznesu, realizowane
przez reprezentatywne organizacje
związkowe i reprezentatywne organizacje
pracodawców.
(Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1.2)

Konkurs
otwarty

Projekty Innowacyjne wdrażane w trybie
konkursowym

Konkurs
zamknięty

Tematy dla projektów innowacyjnych:
1.
2.

3.

Analiza, testowanie i wdrażanie idei
flexicurity,
Analiza, testowanie nowych metod
zarządzania różnorodnością w
przedsiębiorstwie,

II kwartał

1. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy,
25 000 000
PLN

2. Minimalna wartość projektu wynosi 200 tys. PLN, maksymalna 4 mln PLN,
3. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie, w których
występuje samodzielnie lub jako lider w projekcie partnerskim.
Kryteria strategiczne
1. Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy co najmniej 2 podmiotami spośród
następujących: NSZZ „S”, OPZZ, Forum ZZ, Polska Konfederacja Pracodawców
Prywatnych, Konfederacja Pracodawców Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego
oraz Business Centre Club (5 punktów),

15 000 000
PLN

2. Projekt wspiera ideę zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie (15 punktów),
Kryteria dostępu

II kwartał

1.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy,

2.

Minimalna wartość projektu wynosi 200 tys. PLN, maksymalna 4 mln PLN,

3.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie w których
występuje samodzielnie lub jako lider w projekcie partnerskim

Kryteria strategiczne

Działania mające na celu wsparcie
pracodawców oraz pracowników
przedsiębiorstw przechodzących
procesy adaptacyjne i modernizacyjne

(Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1.2)
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1.

Realizacja projektu zakłada wypracowanie modelu/mechanizmu współpracy
instytucji sektorów publicznego, prywatnego oraz pozarządowego w zakresie
wspólnych działań
(20 punktów dla tematów 1i 2 i 12 punktów dla tematu 3),

2.

Wsparcie skierowane dla firm należących do branż „wrażliwych”, tj. górnictwa,
kolejnictwa, rolnictwa, rybactwa (rybołówstwa), przemysłu: stalowego,
stoczniowego, tekstylnego i zbrojeniowego (Szczegółowy Opis Priorytetów
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) oraz motoryzacyjnego
(12 punktów dla tematu 3)
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Projekty ponadnarodowe
Projekty ponadregionalne na rzecz
wzmocnienia potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych
rozwiązań w zakresie organizacji pracy,
form świadczenia pracy, zarządzania
zmianą gospodarczą, promocji podnoszenia
kwalifikacji zawodowych oraz społecznej
odpowiedzialności biznesu, realizowane
przez reprezentatywne organizacje
związkowe i reprezentatywne organizacje
pracodawców
Formy działań kwalifikowanych w
ramach współpracy;
1. Organizowanie konferencji, seminariów,
warsztatów i spotkań,

Kryteria dostępu
Konkurs
zamknięty
II kwartał

10
000 000
PLN

1.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy,

2.

Minimalna wartość projektu wynosi 200 tys. PLN, maksymalna 4 mln PLN,

3.

Realizacja projektu w partnerstwie instytucjonalnym: co najmniej 2 instytucje z co
najmniej 2 krajów, w tym 1 z Polski,

4.

Kompleksowość – przetestowanie i zaadaptowanie w przedsiębiorstwie
zarejestrowanym w Polsce i działającym na terenie Polski rozwiązań z zakresu np.:
organizacji pracy, form świadczenia pracy, zarządzania zmianą gospodarczą,
promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz społecznej odpowiedzialności
biznesu wypracowanych przez partnera projektu z innego kraju niż Polska,

5.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie w których
występuje samodzielnie lub jako lider w projekcie partnerskim,

Kryteria strategiczne
1.

Projekt realizowany w Partnerstwie wielonarodowym reprezentowanym przez
przedstawicieli instytucjonalnych co najmniej 3 krajów, z których każdy wnosi do
projektu wartość dodaną i pozwala na pełną realizację założonych celów projektu
(10 punktów),

2.

Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy co najmniej 2 podmiotami
spośród następujących: NSZZ „S”, OPZZ, Forum ZZ, Polska Konfederacja
Pracodawców Prywatnych, Konfederacja Pracodawców Polskich, Związek
Rzemiosła Polskiego oraz Business Centre Club (5 punktów),

3.

Realizacja projektu wspierającego ideę zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie
(5 punktów)

2. Prowadzenie badań i analiz,
3. Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie
publikacji, opracowań, raportów,
4. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych
w innym kraju,
5. Doradztwo, wymiana pracowników,
staże, wizyty studyjne,
6. Wspólna realizacja projektów,
wypracowywanie nowych rozwiązań.
(Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1.2)
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