1

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu
Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO WER
I.

Lp.

KRYTERIA DOSTĘPU

Kryterium

1.

1

- Uzasadnienie kryterium;
- Sposób oceny kryterium;
- Szczegółowe zapisy dot. uzupełniania/poprawiania kryteriów dostępu.

Okres realizacji projektu nie przekracza 24
miesięcy.

Kryterium to ma zapewnić możliwość sprawnej realizacji projektów
szkoleniowo-doradczych wynikających z rekomendacji sektorowych
rad ds. kompetencji.

a) W przypadku I rundy konkursowej - Projekt
rozpoczyna się nie później niż 1 lipca 2020 r.

Ograniczenie terminu zakończenia projektów pozwoli na ich
terminowe rozliczenie.

b) W przypadku kolejnych rund konkursowych Projekt rozpoczyna się nie później niż 6 miesięcy
od daty ogłoszenia rundy konkursowej i kończy
się nie później niż 30 czerwca 2023 r.

Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.

Możliwość
jednorazowego
uzupełnienia/
poprawienia
wniosku w trakcie
oceny 1

TAK

Na etapie kontraktowania IOK dopuszcza możliwość przesunięcia
terminu rozpoczęcia realizacji projektów poza limit określony
w kryterium.

Treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na
podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.).
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Kryterium

- Uzasadnienie kryterium;
- Sposób oceny kryterium;
- Szczegółowe zapisy dot. uzupełniania/poprawiania kryteriów dostępu.

Możliwość
jednorazowego
uzupełnienia/
poprawienia
wniosku w trakcie
oceny 1

Na etapie wdrażania projektów, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, na wniosek Beneficjenta i za zgodą IP będzie istniała
możliwość zmiany okresu realizacji projektu poza limity określone
w kryterium, jeśli w opinii IP taka zmiana przyczyni się do osiągnięcia
założeń projektu i umożliwi rozliczenie projektu w wymaganym przez
IP terminie.
IOK planuje ogłoszenie minimum trzech rund w ramach konkursu. I
runda została ogłoszona w I kwartale 2020r. Ogłoszenie II rundy
konkursowej planowane jest w IV kwartale 2020 r., a ogłoszenie III
rundy konkursowej planowane jest w I kw. 2021 r.

2.

3.

Projekt dotyczy jednego z sektorów objętych
daną rundą konkursową.

Projekt będzie dotyczył szkoleń lub doradztwa
lub innych usług o charakterze doradczym
lub szkoleniowym z obszarów tematycznych
rekomendowanych przez sektorową radę ds.
kompetencji w danym sektorze.

Kryterium ma zagwarantować, że projekt jest odpowiedzią na konkurs
i zapewnia realizację wskaźnika rezultatu działania.
TAK
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.
Kryterium ma zagwarantować, że projekt jest odpowiedzią na konkurs
i zapewnia realizację wskaźnika rezultatu działania.
Przez szkolenia lub doradztwo lub inne usługi o charakterze
doradczym lub szkoleniowym należy rozumieć wszelkie działania,
które pozwalają na rozwój osób/ przedsiębiorstw/ instytucji w nich
uczestniczących, tj. szkolenia, szkolenia zawodowe, e-learning, studia

TAK
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Kryterium

- Uzasadnienie kryterium;
- Sposób oceny kryterium;
- Szczegółowe zapisy dot. uzupełniania/poprawiania kryteriów dostępu.

Możliwość
jednorazowego
uzupełnienia/
poprawienia
wniosku w trakcie
oceny 1

podyplomowe, doradztwo, mentoring, coaching. Działania
te obejmują również walidację lub walidację połączoną
z certyfikowaniem, o których jest mowa w Wytycznych Ministra
Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata
2014-2020.
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.
Kryterium ma zagwarantować, że projekt jest odpowiedzią na konkurs
i zapewnia realizację wskaźników działania.

4.

Wartość projektu nie może przekroczyć alokacji
przeznaczonej w danej rundzie konkursowej
na realizację projektu dla danego sektora
oraz wskaźniki realizacji produktu i rezultatu
projektu są zgodne z wymaganiami określonymi
w Regulaminie konkursu.

W ramach każdej rundy konkursowej wybranych do dofinansowania
zostanie maksymalnie tyle projektów, ile sektorów będzie obejmować
dana runda konkursowa.
Składane w ramach rundy konkursowej projekty będą oceniane
w odniesieniu do sektora, którego dotyczą.
Przygotowywana przez KOP lista, o której mowa w art. 46
ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1431, z późn. zm.), będzie składała się z oddzielnych list,

TAK
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- Uzasadnienie kryterium;
- Sposób oceny kryterium;
- Szczegółowe zapisy dot. uzupełniania/poprawiania kryteriów dostępu.

Możliwość
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po jednej dla każdego sektora objętego runda konkursową.
IOK dopuszcza możliwość negocjacji z Wnioskodawcami, których
projekty zostały rekomendowane do dofinansowania w danej rundzie
konkursowej w zakresie zwiększenia liczby pracowników planowanych
do objęcia wsparciem w projektach, w szczególności w sytuacji
zwiększenia alokacji na sektor lub zwiększenia kwoty alokacji
na przedmiotowy konkurs, przy jednoczesnym zachowaniu
przedmiotowego kryterium w zakresie wymagań dotyczących
wskaźników.
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.
Ograniczenie ma na celu zwiększenie liczby podmiotów, które będą
aplikowały o środki i podniesienie motywacji do składania lepszych
jakościowo projektów.

5.

Podmiot może wystąpić jako wnioskodawca albo
partner nie więcej niż dwa razy we wnioskach
o dofinansowanie projektów złożonych w ramach
rundy konkursowej, pod warunkiem, że wnioski
będą dotyczyły dwóch różnych sektorów.

Kryterium ma również na celu wybór podmiotów, które będą skupiać
się na realizacji projektu/ów dla jednego lub maksymalnie dwóch
sektorów.
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.

NIE
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Kryterium

- Uzasadnienie kryterium;
- Sposób oceny kryterium;
- Szczegółowe zapisy dot. uzupełniania/poprawiania kryteriów dostępu.
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a) W przypadku I rundy konkursowej

Podmiot posiadający aktywną/e umowę/y
o dofinansowanie projektu/ów w ramach PO WER
zawartą/e z PARP może wystąpić jako
Wnioskodawca lub partner we wniosku
o dofinansowanie projektu złożonym w ramach
rundy konkursowej pod warunkiem,
że zrealizował co najmniej 30% wartości każdej
umowy, o której mowa w kryterium.
6.

Kryterium dotyczy podmiotów, które w dniu
złożenia wniosku w ramach rundy konkursowej
mają aktywną/e umowę/y o dofinansowanie
projektu/ów zawartą/e z PARP w ramach
działania 2.2 lub 2.21 PO WER w terminie
poprzedzającym 12 miesięcy przed terminem
ogłoszenia danej rundy konkursowej.

Kryterium ma na celu zapewnienie sprawnej realizacji umów
zawartych przez podmiot z PARP w ramach PO WER.
Przez zrealizowanie co najmniej 30% wartości każdej aktywnej umowy
o dofinansowanie projektu zawartej z PARP w ramach PO WER należy
rozumieć sytuację gdy podmiot w dniu złożenia wniosku w ramach
konkursu, przedstawił do PARP wnioski o płatność, z których wynika
rozliczenie co najmniej 30% wartości w ramach każdej umowy w
ramach PO WER, o której mowa w kryterium.
Przez zrealizowanie co najmniej 30% pierwotnej wartości każdej
aktywnej umowy o dofinansowanie projektu zawartej z PARP w
ramach PO WER należy rozumieć sytuację gdy podmiot w dniu
złożenia wniosku w ramach konkursu, przedstawił do PARP wnioski o
płatność, z których wynika rozliczenie co najmniej 30% pierwotnej
wartości w ramach każdej umowy w ramach PO WER, o której mowa
w kryterium.

b) W przypadku kolejnych rund konkursu
Podmiot posiadający aktywną/e umowę/y o
dofinansowanie projektu/ów w ramach PO WER
zawartą/e z PARP może wystąpić jako
Wnioskodawca lub partner we wniosku o
dofinansowanie projektu złożonym w ramach

Przez aktywną umowę o dofinansowanie projektu rozumie się umowę,
która jest w trakcie realizacji.
Przez pierwotną wartość umowy rozumie się wartość umowy bez
aneksów zwiększających jej wartość.

TAK
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Kryterium

rundy konkursowej pod warunkiem, że
zrealizował co najmniej 30% pierwotnej wartości
każdej umowy, o której mowa w kryterium.

- Uzasadnienie kryterium;
- Sposób oceny kryterium;
- Szczegółowe zapisy dot. uzupełniania/poprawiania kryteriów dostępu.

Możliwość
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Ocena tego kryterium dokonywana będzie w oparciu o załączone
do wniosku stosowne oświadczenie podmiotu, które będzie
weryfikowane przez IOK na postawie Systemu SL2014.

Kryterium dotyczy podmiotów, które w dniu
złożenia wniosku w ramach rundy konkursowej
mają aktywną/e umowę/y o dofinansowanie
projektu/ów zawartą/e z PARP w ramach
działania 2.2 lub 2.21 PO WER w terminie
poprzedzającym 12 miesięcy przed terminem
ogłoszenia danej rundy konkursowej.

7.

Liczba podmiotów wchodzących w skład projektu
partnerskiego nie przekracza 5 podmiotów.

Wymóg ten ma na celu sprawną realizację Projektu. Zbyt duża liczba
podmiotów może powodować utrudnienia związane z zarządzaniem
i organizacją prac w ramach Projektu.
NIE
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.

8.

Wnioskodawca albo partner (o ile występuje)
w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku
o dofinansowanie zrealizował co najmniej jeden
projekt finansowany ze środków UE lub innych
środków publicznych na rzecz przedsiębiorców

Kryterium to zagwarantuje wybór podmiotu, który posiada
doświadczenie w zarządzaniu projektami dotyczącymi udzielania
wsparcia przedsiębiorcom, w tym zapewni poprawne rozliczanie
udzielanej przedsiębiorcom pomocy publicznej lub pomocy de
minimis.

TAK
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Kryterium

lub ich pracowników, w ramach którego
realizowane były działania spełniające łącznie
poniższe warunki:
 udzielono pomocy publicznej lub pomocy de
minimis,


9.

wsparcie skierowane zostało do
przedsiębiorców lub ich pracowników,
stanowiących liczbowo minimum 50%
wskaźnika produktu założonego we wniosku
o dofinansowanie projektu, złożonym w
ramach rundy konkursowej.

Uczestnikami projektu są pracownicy MMŚP.
W przypadku sektorów przemysłowych
(związanych z reindustrializacją) uczestnikami
projektu mogą być pracownicy dużych
przedsiębiorstw, jednak nie mogą oni stanowić
więcej niż 25% wskaźnika produktu dla danego
sektora wskazanego w Regulaminie konkursu.

- Uzasadnienie kryterium;
- Sposób oceny kryterium;
- Szczegółowe zapisy dot. uzupełniania/poprawiania kryteriów dostępu.

Możliwość
jednorazowego
uzupełnienia/
poprawienia
wniosku w trakcie
oceny 1

Przez projekt należy rozumieć przedsięwzięcie o charakterze
jednorazowym składające się z zestawu powiązanych ze sobą zadań,
podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów, posiadające
określony budżet.
Przez zrealizowany projekt finansowany ze środków UE należy
rozumieć projekt, którego realizacja się zakończyła oraz dla którego
instytucja nadzorująca zaakceptowała wniosek końcowy.
Przez zrealizowany projekt finansowany z innych środków publicznych
(krajowych, zagranicznych i międzynarodowych) należy rozumieć
projekt, którego realizacja się zakończyła oraz dla którego instytucja
nadzorująca zaakceptowała sprawozdanie końcowe z realizacji
zadania publicznego.
Ocena tego kryterium dokonywana będzie w oparciu o załączone
do wniosku oświadczenie podmiotu – wykaz zrealizowanych
projektów na rzecz przedsiębiorców lub ich pracowników.
Kryterium to zapewnia realizację wskaźnika produktu i rezultatu
działania.
Na etapie wdrażania projektu IP zakłada możliwość odstąpienia
w przypadku wsparcia pracowników dużych firm od ograniczenia 25%
wskaźnika produktu dla danego sektora przemysłowego,
przy jednoczesnym zachowaniu ograniczenia na poziomie całego typu
operacji.

TAK
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Kryterium

Sektorami przemysłowymi związanymi z
reindustrializacją są:
1. Sektor IT (J.62 - Działalność związana
z oprogramowaniem i doradztwem
w zakresie informatyki oraz działalność
powiązana);
2. Sektor motoryzacyjny (w szczególności:
PKD C.29 - Produkcja pojazdów
samochodowych, przyczep i naczep,
z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje
działalności związane z produkcją,
handlem, dystrybucją oraz naprawą
pojazdów samochodowych i motocykli;
z uwzględnieniem obszaru
elektromobilności określonego PKD
27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e- busów
i samochodów elektrycznych);
3. Sektor przemysłu mody i innowacyjnych
tekstyliów (PKD C.13 - Produkcja
wyrobów tekstylnych; C.14 -Produkcja
odzieży; C.15 - Produkcja skór i wyrobów
ze skór wyprawionych);

- Uzasadnienie kryterium;
- Sposób oceny kryterium;
- Szczegółowe zapisy dot. uzupełniania/poprawiania kryteriów dostępu.

Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.

Możliwość
jednorazowego
uzupełnienia/
poprawienia
wniosku w trakcie
oceny 1
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- Sposób oceny kryterium;
- Szczegółowe zapisy dot. uzupełniania/poprawiania kryteriów dostępu.

Możliwość
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uzupełnienia/
poprawienia
wniosku w trakcie
oceny 1

4. Sektor odzysku materiałowego surowców
(PKD 38 - Działalność związana
ze zbieraniem, przetwarzaniem
i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk
surowców)
5. Sektor żywności wysokiej jakości (PKD 10
- Produkcja artykułów spożywczych,
za wyjątkiem PKD 10.9 Produkcja
gotowych paszy i karmy dla zwierząt)
6. Sektor chemiczny (PKD 21 - Produkcja
podstawowych substancji
farmaceutycznych oraz leków
i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych)
7. Sektor przemysłu lotniczo-kosmicznego
(PKD 30.3 - Produkcja statków
powietrznych, statków kosmicznych
i podobnych maszyn)

10.

Wsparcie szkoleniowe lub doradcze powinno być
realizowane co do zasady za pośrednictwem Bazy
Usług Rozwojowych przy zastosowaniu podejścia
popytowego. W przypadku, gdy w BUR nie są
dostępne usługi w obszarach tematycznych

Kryterium to zapewnia podejście popytowe do realizacji działania.
Na etapie realizacji projektu IP może określić, na podstawie analizy
ofert umieszczonych w BUR, minimalny zakres tematyczny usług
realizowanych przy zastosowaniu podejścia popytowego.

TAK
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wynikających z rekomendacji sektorowych rad ds.
kompetencji, przedsiębiorca przy wsparciu
Beneficjenta realizującego dany projekt zamawia
konkretną usługę przy wykorzystaniu
funkcjonalności dostępnej w BUR lub w dalszej
kolejności Beneficjent realizujący dany projekt
zleca wykonanie tej usługi podmiotowi
spełniającemu warunki w zakresie zapewnienia
należytej jakości świadczenia usług, określone
w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie
rejestru podmiotów świadczących usługi
rozwojowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1678).

- Uzasadnienie kryterium;
- Sposób oceny kryterium;
- Szczegółowe zapisy dot. uzupełniania/poprawiania kryteriów dostępu.
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Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu

Wykonawcą szkoleń lub doradztwa w projekcie
nie może być Beneficjent lub partner (jeśli
dotyczy) realizujący ten projekt.

11.

Wnioskodawca i partnerzy (o ile występują)
zrealizuje/ą 30% minimalnego wskaźnika
rezultatu określonego w złożonym wniosku
o dofinansowanie projektu w ramach rundy
konkursowej, nie później niż w ciągu 12 miesięcy
od daty rozpoczęcia realizacji projektu.

Kryterium to ma zapewnić możliwość sprawnej realizacji projektów.
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.
Na etapie wdrażania projektów, IP zweryfikuje spełnienie kryterium
dostępu na podstawie złożonych wniosków o płatność w SL2014.

TAK

11

II.

Lp.

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ

Kryterium

- Uzasadnienie kryterium;
- Sposób oceny kryterium;

Liczba punktów
premiujących

Osoba z niepełnosprawnością:
- w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na
lata 2014-2020.

1.

Wnioskodawca zapewni, że do realizacji projektu zostanie
zatrudniona osoba z niepełnosprawnością w wymiarze
co najmniej ½ etatu.

Kryterium ma na celu promowanie zaangażowania osób
z niepełnosprawnością w projektach
współfinansowanych ze środków UE.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści złożonego
wniosku o dofinansowanie projektu PO WER.
Koszt wynagrodzenia osoby z niepełnosprawnością może
być kwalifikowany zarówno w ramach kosztów
pośrednich jak i bezpośrednich projektu.
W przypadku kwalifikowania wynagrodzenia w ramach
kosztów pośrednich, wyjątkowo, w celu weryfikacji
spełniania kryterium premiującego, na etapie wdrażania
projektu IP dopuszcza się konieczność przedstawienia
przez Beneficjenta dokumentów potwierdzających
zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością tj. np. umowy
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o pracę, aneksu do umowy o pracę oraz zaświadczenie
o niepełnosprawności.

2.

Wnioskodawca zapewni system wspierający elektroniczne
składanie dokumentów przez przedsiębiorców i ich
pracowników biorących udział w projekcie, ich weryfikację
oraz proces podpisywania umowy o udzielenie wsparcia.

Kryterium to ma zapewnić możliwość sprawnej realizacji
projektów oraz ułatwienie przedsiębiorcom i ich
pracownikom korzystanie ze wsparcia oferowanego
w ramach projektu.
IOK w Regulaminie konkursu określi wymagania odnośnie
do możliwości systemu, o którym mowa w kryterium.
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.
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