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I. Obszary wsparcia 

I.1 Preferowane formy wsparcia 

 

Rok 2007 - PILOTAś 

8.1 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE 

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 
przedsiębiorstw – projekty konkursowe 

- szkolenia skierowane do pracujących osób powyŜej 45. roku Ŝycia, które posiadają co najwyŜej 
wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, 
uzupełnieniem lub podwyŜszeniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych). 

Rok 2008 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy sytuacji oraz identyfikacji potrzeb w regionie przewiduje się 
realizację wszystkich typów projektów określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 dla Priorytetu VIII. PoniŜej przedstawiono je z podziałem 
na działania oraz poddziałania. 

 

8.1 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE 

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 
przedsiębiorstw – projekty konkursowe 

- ogólne i specjalistyczne szkolenia1 oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr 
zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji 
potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych 
form pracy, wdraŜania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania  
w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych; 

- doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób 
samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami 
ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami 
inwestycyjnymi); 

- szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób 

                                                 
1 Projekty szkoleniowe inne niŜ moŜliwe do realizacji w procedurze konkursowej w ramach Priorytetu II. 
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pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem 
lub podwyŜszaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem kształcenia formalnego oraz  
z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy)2. 

 

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – 
projekty konkursowe  

- pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji 
pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy  
i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdraŜanie strategii przewidywania  
i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie  lokalnym i wojewódzkim; 

- wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu  
i realizacji programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa 
zawodowego; 

- podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm  
w zakresie moŜliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez 
szkolenia i doradztwo; 

- szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia 
nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze 
odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia); 

- szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności 
przedsiębiorstwa; 

- badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych 
zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, 
upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji. 

 

Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – 
projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych 

- tworzenie sieci współpracy (w tym partnerstw) w zakresie wzmacniania dialogu społecznego  
i inicjatyw podejmowanych wspólnie na poziomie lokalnym i regionalnym przez organizacje 
pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze, mających na celu zwiększanie zdolności 
adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców; 

- promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu  
do lokalnego rynku pracy i środowiska naturalnego; 

- upowszechnianie idei flexicurity. 

 

Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe 

- badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych 
zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, 
upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji. 

 

8.2 TRANSFER WIEDZY 

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty 
konkursowe  

- staŜe i szkolenia praktyczne dla: 

• pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; 

                                                                                                                                                         
2 Szkolenia, które łącznie spełniają następujące warunki: 1) są realizowane poza godzinami pracy uczestników; 
2) podmiot szkolący jest niezaleŜny od pracodawcy; 3) szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników; 
4) nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. 



• pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach; 

- promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności 
zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out); 

- szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów 
i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off 
lub spin out. 

 

Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji – projekty systemowe  

- tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) poprzez: 

• studia, analizy, ekspertyzy; 

• wsparcie szkoleniowo – doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie  
i wdraŜanie RSI; 

• tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI; 

- wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami 
naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy 
przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo – rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami 
na poziomie regionalnym i lokalnym, poprzez m. in.: 

• kampanie informacyjne i imprezy słuŜące kojarzeniu partnerów i promocji transferu 
wiedzy i innowacji; 

• rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji; 

- stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie 
istotne z punktu widzenia rozwoju województwa(określonych w RSI). 
 

I.2 Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb – uzasadnienie preferowanych form 
wsparcia 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w województwie zachodniopomorskim, na koniec 
grudnia 2005 r. odnotowano 556 000 osób pracujących. W roku tym w regionie zarejestrowanych było 
łącznie ponad 206 tysięcy firm, z czego blisko 96% funkcjonowało w sektorze prywatnym. 

Przy wyborze preferowanych form wsparcia (wymienionych w części I.1 Planu Działania) posłuŜono się 
dostępnymi badaniami i analizami dotyczącymi sytuacji w województwie zachodniopomorskim.  
W głównej mierze bazowano na wynikach badań i analiz wykonanych na zlecenie 
Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy. Ponadto posiłkowano się danymi Głównego 
Urzędu Statystycznego oraz dostępnymi opracowaniami na temat sytuacji w regionie. Analiza 
dokumentów pozwoliła na sformułowanie poniŜszych wniosków w odniesieniu do sytuacji województwa 
zachodniopomorskiego. 

1. Pracodawcy, którzy poszukują pracowników i mają problemy z ich znalezieniem, jako jedną z 
głównych przyczyn podają trudności ze znalezieniem kadry wykwalifikowanej. Ma to związek z 
niedopasowaniem kwalifikacji osób poszukujących pracy do wymagań pracodawców. TakŜe 
pracownicy postrzegają niskie wykształcenie jako barierę do zmiany pracy na lepszą. Z drugiej 
strony, bardzo mała liczba osób samodzielnie podnosi swoje kwalifikacje korzystając z takich form 
wsparcia jak szkolenia przekwalifikowujące lub podnoszące umiejętności zawodowe. RównieŜ same 
firmy w przewaŜającej większości nie prowadzą szkoleń swoich pracowników, a jeŜeli juŜ to robią, 
są to na ogół szkolenia skierowane do kadry zarządzającej i pracowników administracyjno – 
biurowych. Dodatkowo osoby pracujące odczuwają duŜą niepewność zatrudnienia oraz cechują się 
niską elastycznością a takŜe mobilnością zawodową i przestrzenną. Obawiają się równieŜ 
negatywnych skutków moŜliwych procesów modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych. Potrzeby: 

− zwiększenie świadomości pracowników i kadr zarządzających o konieczności 
ciągłego podnoszenia oraz dostosowania kwalifikacji i umiejętności do potrzeb 
regionalnej gospodarki (grupa docelowa: przedsiębiorcy i ich pracownicy, regionalne 
grupy przedsiębiorstw i ich pracownicy, pracujące osoby dorosłe); 

− podnoszenie poziomu kwalifikacji osób pracujących, ze szczególnym 
uwzględnieniem  osób o niskich kwalifikacjach i powyŜej 50 roku Ŝycia (grupa 



docelowa: pracownicy przedsiębiorstw, pracujące osoby dorosłe); 

− wzrost poziomu bezpieczeństwa zatrudnienia powiązany z jego elastycznością 
(grupa docelowa: pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw, organizacje pracodawców, 
przedstawicielstwa pracownicze, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, 
społeczność lokalna, organizacje pozarządowe); 

− przeciwdziałanie negatywnym skutkom planowanych procesów 
restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych (grupa docelowa: pracodawcy i pracownicy 
przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne, partnerzy 
społeczni, osoby odchodzące z rolnictwa lub rybactwa, samorządy gospodarcze i zawodowe, 
jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, społeczność lokalna, organizacje 
pozarządowe). 

2. Województwo cechuje się niedostatecznie rozwiniętą regionalną siecią instytucji wspierających 
działalność przedsiębiorstw oraz brakiem mechanizmów umoŜliwiających wzrost przedsiębiorczości. 
Jedynie ok. 15% firm sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samodzielnie 
prowadzących działalność gospodarczą korzysta z usług doradczych, a 10% z nich korzysta z tej 
pomocy regularnie. Nieregularny sposób korzystania z usług moŜe wskazywać na słabe powiązania 
pomiędzy usługodawcami i firmami korzystającymi z usług. Pomimo tego 70% firm w regionie 
zgłasza zapotrzebowanie na korzystanie z pomocy zewnętrznej z zakresu usług doradczych pod 
warunkiem dostosowania do ich potrzeb, zwiększenia informacji i promocji w tym temacie, a takŜe 
zwiększenia dostępności usług. Potrzeby:  

− dostosowanie zakresu usług doradczych do potrzeb sektora mikro-, małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz osób samodzielnie prowadzących działalność 
gospodarczą (grupa docelowa: przedsiębiorcy, regionalne grupy przedsiębiorstw); 

− rozpowszechnienie usług doradczych (grupa docelowa: przedsiębiorcy, regionalne grupy 
przedsiębiorstw). 

3. ZauwaŜalny kryzys tradycyjnych przemysłów stanowiących dotychczas przewagę 
konkurencyjną regionu zwiększa prawdopodobieństwo występowania procesów 
modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych. Niestety zakres badań i analiz dotyczących trendów 
rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie, realizowany jest w 
bardzo małym zakresie. Brak informacji utrudnia opracowanie działań zaradczych i instrumentów 
szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia niespodziewanej zmiany gospodarczej. Potrzeby:  

− tworzenie inicjatyw mających na celu opracowanie i wdraŜanie strategii 
przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą oraz formułowania właściwych 
mechanizmów zaradczych; 

− zwiększenie bazy informacji na temat trendów rozwojowych i prognoz zmian 
gospodarczych zachodzących w regionie. 

4. PowaŜną przeszkodę w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) moŜe być 
obawa studentów przed zakładaniem własnej działalności gospodarczej oraz słaba zdolność 
komercjalizacji osiągnięć pośród uczelni i jednostek naukowych. Potrzeby:  

− promocja komercjalizacji osiągnięć naukowych (grupa docelowa: uczelnie i jednostki 
naukowe, doktoranci, studenci i absolwenci). 

− podjęcie działań kształtujących postawy przedsiębiorcze (grupa docelowa: uczelnie i 
jednostki naukowe, doktoranci, studenci i absolwenci). 

5. Współpraca sektora MSP z sektorem B+R w województwie zachodniopomorskim ma charakter 
doraźny, a jej efekty nie odgrywają waŜnej roli w rozwoju przedsiębiorstw. Mniej niŜ 20% 
przedsiębiorstw utrzymuje kontakty z sektorem B+R. Przedsiębiorcy nie dostrzegają korzyści 
związanych ze współpracą z sektorem B+R, przez co nakłady finansowe na działalność 
badawczo – rozwojową są bardzo niskie. Oprócz bariery finansowej istnieje takŜe bariera 
geograficzna. Większy dostęp do oferty sektora badawczo - rozwojowego mają firmy 
zlokalizowane w aglomeracjach miast akademickich: Szczecina i Koszalina. Brak lub 
marginalny charakter współpracy między firmami a jednostkami B+R jest efektem wzajemnego 
niedoinformowania o potrzebach, oczekiwaniach i obowiązkach poszczególnych podmiotów, a 
takŜe oferowanych przez nie zasobach. Tworzenie systemu wymiany informacji między 
regionalnymi aktorami procesów innowacyjnych przyczyni się do tworzenia i rozwoju sieci 
współpracy sfery B+R z przedsiębiorstwami. Podnoszenie świadomości innowacyjnej MŚP 
pomoŜe dostrzec potrzeby prowadzenia czynnych działań innowacyjnych i korzyści z tym 
związane. Poprawie innowacyjności i zwiększaniu konkurencyjności regionu będzie sprzyjało 



równieŜ inwestowanie w młode kadry naukowe. Potrzeby:  

− stworzenie skutecznego systemu identyfikacji potrzeb technologicznych i 
innowacyjnych sektora gospodarki oraz systemu kojarzenia popytu z podaŜą usług 
B+R (grupa docelowa: przedsiębiorstwa i ich pracownicy, uczelnie-jednostki naukowe i 
naukowo-badawcze); 

− stworzenie stałej platformy współpracy sektora B+R z gospodarką (grupa docelowa: 
przedsiębiorcy, pracownicy naukowi, doktoranci);  

− stały monitoring potrzeb MŚP w dziedzinie wsparcia działalności innowacyjnej 
(grupa docelowa: przedsiębiorcy, pracownicy naukowi, doktoranci). 

I.3 Cele przewidziane do osiągnięcia w wyniku realizacji wybranych form wsparcia  
w kontekście celów szczegółowych przyjętych dla danego Priorytetu PO KL 

• 25% pracowników z ogólnej liczby pracowników, którzy ukończyli udział w projekcie,  
w okresie od 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie znajdzie pracę, rozpocznie 
działalność gospodarczą lub będzie kontynuować zatrudnienie w dotychczasowym miejscu 
pracy; 

• 50% z liczby pracowników objętych zwolnieniami grupowymi, zgłoszonych do urzędów pracy 
zostanie objętych działaniami szybkiego reagowania; 

• 50 przedsiębiorstw sektora MSP oraz samozatrudnionych skorzysta z usług doradczych; 

• zostanie utworzona 1 inicjatywa dąŜąca do skutecznego zarządzania zmianami gospodarczymi 
zachodzącymi w regionie; 

• zostanie utworzony portal internetowy, mający na celu rozwój systemu komunikowania się  
i wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami, a sektorem B+R. 

PoniewaŜ wybrano do realizacji wszystkie formy wsparcia zawarte w Szczegółowym Opisie 
Priorytetów PO KL, będą one całościowo przyczyniać się do realizacji powyŜszych celów a to z kolei 
bezpośrednio wpłynie na osiągnięcie oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu VIII. 

 



 

II. Plan finansowy 

Plan finansowy na rok 2007 

BudŜet Priorytetu w podziale na Działania oraz Poddziałania (PLN) 

 Ogółem BudŜet 
państwa 

BudŜet JST 
szczebla 

regionalnego 

BudŜet JST 
szczebla 
lokalnego 

Fundusz 
Pracy 

PFRON Inne 

Działanie 8.1 0 0 0 0 0 0 0 

Poddziałanie 8.1.1  0 0 0 0 0 0 0 

Poddziałanie 8.1.2 0 0 0 0 0 0 0 

Poddziałanie 8.1.3 0 0 0 0 0 0 0 

Poddziałanie 8.1.4 0 0 0 0 0 0 0 

Działanie 8.2 0 0 0 0 0 0 0 

Poddziałanie 8.2.1 0 0 0 0 0 0 0 

Poddziałanie 8.2.2 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty innowacyjne3 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty współpracy 
ponadnarodowej 

0 0 0 0 0 0 0 

w tym: komponent 
ponadnarodowy 

0 0 0 0 0 0 0 

Priorytet ogółem 0 0 0 0 0 0 0 

 

Plan finansowy na rok 2008 

BudŜet Priorytetu w podziale na Działania oraz Poddziałania (PLN) 

 Ogółem BudŜet 
państwa 

BudŜet JST 
szczebla 

regionalnego 

BudŜet JST 
szczebla 
lokalnego 

Fundusz 
Pracy 

PFRON Inne 

Działanie 8.1 24 609 812 24 601 322 8 490 0 0 0 0 

Poddziałanie 8.1.1  17 472 967 17 472 967 0 0 0 0 0 

Poddziałanie 8.1.2 6 152 453 6 152 453 0 0 0 0 0 

Poddziałanie 8.1.3 418 367 418 367 0 0 0 0 0 

Poddziałanie 8.1.4 566 025 557 535 8 490 0 0 0 0 

Działanie 8.2 6 152 452 5 875 592 276 860 0 0 0 0 

Poddziałanie 8.2.1 2 460 981 2 460 981 0 0 0 0 0 

Poddziałanie 8.2.2 3 691 471 3 414 611 276 860 0 0 0 0 

Projekty innowacyjne4 0 0 0 0 0 0 0 

Projekty współpracy 
ponadnarodowej 

0 0 0 0 0 0 0 

w tym: komponent 
ponadnarodowy 

0 0 0 0 0 0 0 

Priorytet ogółem 30 762 264 30 476 914 285 350 0 0 0 0 

                                                 
3 Nie dotyczy lat 2007 i 2008 
4 Nie dotyczy lat 2007 i 2008 



III. Wskaźniki 

Nazwa wskaźnika produktu Wartość wskaźnika 
do osiągnięcia w 
roku 2008 

Docelowa wartość 
wskaźnika (2013) 

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte 
wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych 
(projekty o charakterze regionalnym) 

1205 8 493 

Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły 
udział w projektach szkoleniowych, w tym: 

532 7 605 

Liczba osób w wieku powyŜej 50. roku Ŝycia 100 1 432 

Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w 
zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania 
zmianą 

3 30 

Liczba pracowników zagroŜonych negatywnymi 
skutkami restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, 
którzy zostali objęci działaniami szybkiego 
reagowania 

112 1 118 

Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na 
szczeblu lokalnym i regionalnym 

2 12 

Działanie 8.2 Transfer wiedzy 

Liczba osób, które ukończyły udział w staŜach lub 
szkoleniach praktycznych, w tym: 

2 25 

a) liczba pracowników przedsiębiorstw w jednostkach 
naukowych 

1 15 

b) liczba pracowników naukowych  
w przedsiębiorstwach 

1 10 

Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie 
rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu 
spin-off lub spin-out 

4 40 

Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia 
naukowe 

16 160 

 

                                                 
5 Wskaźnik został zaplanowany na niŜszym poziomie niŜ wskazania IZ ze względu na fakt, Ŝe jest to pierwszy 
rok realizacji PO KL i istnieje duŜe prawdopodobieństwo, iŜ konkursy będą cieszyły się mniejszym 
zainteresowaniem ze strony projektodawców niŜ w kolejnych latach, tak jak to miało miejsce w poprzednim 
okresie programowania. Przy szacowaniu wskaźnika kierowano się równieŜ przewidzianymi alokacjami oraz 
minimalnymi kwotami dofinansowania poszczególnych projektów. Wartości wskaźników na kolejne lata zostaną 
oszacowane na podstawie potrzeb płynących z rynku pracy i nie są moŜliwe do określenia w tym momencie. 



 

IV. Opis systemu wyboru projektów 

IV.1 Projekty systemowe6 

IV.1.1 

Tytuł projektu/ Numer i nazwa Działania 

Regionalny Barometr Gospodarki / 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie / 8.1.4 
Przewidywanie zmiany gospodarczej 

 

Beneficjent/ Projektodawca 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 

 

Krótki opis działań planowanych w ramach projektu, w tym projektu współpracy 
ponadnarodowej i projektu innowacyjnego wraz z uzasadnieniem wyboru 

I. Cykliczne badania w ramach „Kompleksowych wojewódzkich badań rynku pracy, gospodarki i 
edukacji” – badania terenowe, pierwotne oraz badania metodą analizy danych. 

a) „Stan i prognoza rozwoju gospodarczego województwa zachodniopomorskiego” – badanie 
realizowane w cyklu półrocznym. 

II. Cykliczne badania w ramach „Badania rynku pracy i gospodarki powiatów województwa 
zachodniopomorskiego” – badania terenowe, pierwotne oraz badania metodą analizy danych, 
realizowane corocznie, minimum raz w roku. 

a) Gospodarka – „Sytuacja przedsiębiorców w powiatach województwa zachodniopomorskiego”  
- badanie pierwotne, reprezentatywne na poziomie kaŜdego powiatu, dla kaŜdego z powiatów 
odrębny dobór próby, dla kaŜdego z powiatów odrębny materiał statystyczny. 

III. Przygotowanie i publikowanie cyklicznych raportów i publikacji dotyczących regionalnego 
środowiska gospodarczego. Raporty będą miały charakter opracowań przekrojowych, 
tematycznych oraz raportów pobadawczych.  

IV. Segmentacja – segmentacja powiatów województwa zachodniopomorskiego. W ramach tego 
działania przeprowadzana będzie cykliczna analiza zmienności kluczowych wskaźników 
opisujących sytuację w gospodarce i rynku pracy danego powiatu. Na podstawie otrzymanych 
wyników prowadzone będzie bieŜące „rangowanie” powiatów do określonych grup 
wyodrębnionych na podstawie podobieństwa kluczowych cech środowiska gospodarczego i 
rynku pracy. 

 

Uzasadnienie: 

Zagadnienie przewidywania i prognozowania rozwoju koniunktury gospodarczej w województwie 
zachodniopomorskim pozostaje jednym z kluczowych problemów zachodniopomorskiej gospodarki. 
Wynika to z faktu niedostatecznego rozpoznania potrzeb i problemów na jakie natrafiają 
zachodniopomorscy przedsiębiorcy. W szczególności obserwuje się brak informacji dotyczących 
procesów restrukturyzacyjnych, jakie występowały w gospodarce regionu. Zachodniopomorscy 
przedsiębiorcy nie posiadają informacji i wiedzy dotyczących prognozy rozwoju gospodarczego regionu. 
Jak dowodzą badania prowadzone dotychczas przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy 
podmioty gospodarcze funkcjonujące na rynku regionalnym nie są przygotowane do przewidywania 
zmiany gospodarczych i wdraŜania niezbędnych procesów dostosowawczych. Ze względu na braki w 
obszarze prognozowania koniunktury w regionie oraz planowanych kierunków rozwoju gospodarczego 
większość zachodniopomorskich przedsiębiorców nie prowadzi oraz nie planuje przeprowadzenia 
znaczących inwestycji. Ponadto w zachodniopomorskim środowisku gospodarczym zaczyna być 
obserwowany problem związany z niemoŜnością pozyskania odpowiednio wykształconej kadry 
pracowniczej. Problem ten ze szczególnym nasileniem występuje w branŜy budowlanej, handlowej oraz 
gastronomiczno – usługowej i turystycznej. Wynika to z faktu słabego rozeznania rezerwy zasobów 
ludzkich istniejącej w województwie zachodniopomorskim. Nie bez znaczenia jest równieŜ fakt, iŜ 

                                                 
6 W przypadku projektów systemowych realizowanych w ramach Działań 6.1 oraz 7.1 w polu  „tytuł projektu” naleŜy 
podać typ projektów systemowych, w kolejnych pozycjach punktu IV.1.1 naleŜy wymienić projektodawców 
realizujących dany typ projektów systemowych, podać krótki opis planowanych działań  z uzasadnieniem, wymienić 
grupy docelowe oraz określić szacowany budŜet planowany na realizację wybranego typu projektów systemowych 
wraz z planowanym %  udziałem wkładu własnego. Pozycje IV.1.1 i IV 1.2 nie dotyczą projektów innowacyjnych w 
latach 2007 i 2008. 



oficjalne statystyki pozostające w gestii publicznych słuŜb zatrudnienia nie są wystarczającym źródłem 
danych o strukturze zawodowej potencjalnych pracowników. Problemem jest równieŜ dostosowanie 
kształcenia zawodowego do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców funkcjonujących na regionalnym 
rynku. Ze względu na to konieczne jest, by działania podejmowane na rynku pracy osiągały jak 
największą efektywność i odpowiadały realnemu zapotrzebowaniu jakie funkcjonuje w gospodarce 
regionu.  Konieczne jest zatem przeprowadzenie zakrojonych na szeroką skalę badań, które dostarczą 
informacji i danych umoŜliwiających skonstruowanie rzetelnej diagnozy sytuacji regionalnej gospodarki 
i rynku pracy. Diagnoza ta będzie stanowiła fundament do opracowania prognozy rozwoju 
gospodarczego w regionie. Stanie się ona równieŜ źródłem dla planowania koniunktury i dla 
podejmowania przez przedsiębiorców odpowiednich działań inwestycyjnych i rozwojowych.  

Projekt ma charakter ponadlokalny – obejmuje swoim zasięgiem całe województwo. Pozyskana 
informacja będzie profilowana dla poszczególnych powiatów, kaŜdy z nich będzie miał moŜliwość 
uzyskania danych na swój temat, przedstawionych w formie umoŜliwiającej ich praktyczne 
zastosowanie. 

 

Grupy docelowe 

Nie dotyczy. 

 

Oczekiwane rezultaty (miękkie i twarde) 

1. Przeprowadzenie min. 2 badań rocznie w ramach obszaru: gospodarka. 

2. Przeprowadzenie min. 60 h konsultacji z partnerami projektu w terenie. 

3. Przeprowadzenie min. 200 h prac badawczych i analitycznych w zakresie diagnozy regionalnej 
gospodarki, procesów restrukturyzacyjnych i przewidywania zmiany gospodarczej.  

4. Publikacja min. 2 raportów tematycznych w zakresie zmiany gospodarczej i rozwoju 
koniunktury w regionie.  

5. Podniesienie poziomu konkurencyjności zachodniopomorskich firm poprzez dostarczenie 
informacji na temat sytuacji regionalnej gospodarki i stanu zasobów ludzkich na regionalnym 
rynku pracy. 

6. Podniesienie zdolności adaptacyjnej zachodniopomorskich przedsiębiorców poprzez 
dostarczenie danych niezbędnych do stworzenia odpowiednich mechanizmów adaptacyjnych i 
restrukturyzacyjnych. 

 

Sposób i zakres w jakim realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu/celów 
szczegółowych i oczekiwanych efektów realizacji (targetów) ustanowionych dla danego 
Priorytetu PO KL 

Projekt przyczyni się do dostarczenia przedsiębiorcom kluczowych informacji w zakresie zmiany 
gospodarczej w regionie. W wyniku realizacji projektu moŜliwe będzie podjęcie działań promujących 
zmianę gospodarczą mającą na celu wzrost konkurencyjności regionalnych firm. Poprzez badania stanu 
i prognozy regionalnej gospodarki projekt umoŜliwi prognozowanie zmian koniunktury gospodarczej w 
regionie. W wyniku przeprowadzenia segmentacji regionu stworzone zostaną podstawy dla planowania 
działań proinwestycyjnych m.in. przez zachodniopomorskie samorządy lokalne. Poprzez badania i 
analizy projekt umoŜliwi diagnozę zapotrzebowania pracowniczego oraz określi potrzeby uzupełnienia 
rezerwy zasobów ludzkich w regionie. W wyniku realizacji projektu moŜliwe będzie przeprowadzenie 
analizy i diagnozy sytuacji w zakresie procesów restrukturyzacyjnych i adaptacyjnych, jakie występują 
w regionie. Na podstawie tych analiz moŜliwe będzie zbudowanie strategii szybkiego reagowania na 
zmiany gospodarcze. Poprzez prognozę zapotrzebowania zawodowego w regionie projekt umoŜliwi 
podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych pracowników funkcjonujących na 
zachodniopomorskim rynku pracy.  

 

Szacowany budŜet projektu (PLN) 

Przewidywany okres realizacji projektu: 2008 – 2009 

Ff 

Całkowity budŜet 
projektu 

2008 r. 2009 r. 

1 200 000 PLN 566 025 PLN 633 975 PLN 



IV.1.2  

Tytuł projektu/ Numer i nazwa Działania 

Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności w Województwie 
Zachodniopomorskim / 8.2. Transfer wiedzy / 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji 

 

Beneficjent/ Projektodawca 

Wydział Gospodarki i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego + partner/partnerzy  

 

Krótki opis działań planowanych w ramach projektu, w tym projektu współpracy 
ponadnarodowej i projektu innowacyjnego wraz z uzasadnieniem wyboru 

- Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności. Przygotowywanie Ramowych Planów 
Realizacji Działań do RSI, będących m.in. podstawą do przygotowywania przez samorząd 
Planów Działania do regionalnych priorytetów PO KL i strategii wdraŜania Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 

- Foresight regionalny. Prace będą polegać na przeprowadzeniu ekspertyz, konsultacji i 
badań pilotaŜowych, czego rezultatem będzie moŜliwość realizacji procesu foresightu 
regionalnego, co pozwoli na określenie kierunków strategicznych dla rozwoju regionu; 

- Badania i analizy dot. klastrów i kluczowych branŜ w regionie.  

- Monitorowanie innowacyjności. Rozbudowa i implementacja systemu monitorowania 
procesów i zasobów innowacyjnych powstałych w projekcie (MORIS), w tym monitoring i 
ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacyjności. Zostaną przeprowadzone kolejne edycje 
badań, nastąpi takŜe integracja tego systemu z systemami monitorującymi rynek pracy 
oraz wdraŜanie realizacji Strategii Rozwoju Województwa (SRW). W ramach projektu 
zostanie utworzona Jednostka Monitorująca, która m.in. będzie dokonywać okresowych 
raportów wdraŜania Regionalnej Strategii Innowacyjności. 

- Polityka promocji innowacji. Ekspertyzy, szkolenia oraz długoterminowe 
doradztwo/mentoring ekspertów spoza regionu dla kluczowych instytucji prowadzące do 
opracowania polityki promocji innowacyjności w regionie. Działania analityczne 
zorientowanie na definiowanie najbardziej zainteresowanych grup docelowych. Produkty 
tych prac zostaną wykorzystane w projekcie dot. sieci współpracy. Zostaną przygotowane 
załoŜenia programowe regionalnego portalu innowacyjności, koncepcja oraz specyfikacja 
dla wykonawcy. Przewiduje się, Ŝe portal będzie współtworzony przez wiele instytucji, 
toteŜ w projekcie zostaną przeprowadzone odpowiednie działania szkoleniowo-
warsztatowe. Sam portal (jako narzędzie informatyczne) zostanie przygotowany i 
realizowany w ramach innego projektu.  

- Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za wdroŜenie RSI. 
Rozwój wyspecjalizowanej jednostki odpowiedzialnej za politykę innowacyjności w 
województwie. Ekspertyzy, spotkania, warsztaty, szkolenia i dla kluczowych aktorów 
odpowiedzialnych za politykę innowacyjności i jej finansowanie w regionie. Lobbing w 
instytucjach centralnych i europejskich, Spotkania z jednostkami samorządu terytorialnego. 
Komitet Sterujący RSI i Regionalna Rada ds. Gospodarki, Nauki i Innowacji. 

 

Charakter prac projektu wymaga zatrudnienia ekspertów krajowych i zagranicznych w 
poszczególnych obszarach. Planowany zakres i wyniki ekspertyz oraz zaproponowane rozwiązania 
organizacyjne będą konsultowane z Regionalną Radą ds. Gospodarki, Nauki i Innowacji. 
 

Uzasadnienie: 

Projekt przewiduje aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) oraz dokumentów strategicznych i 
projektów rozwiązań, które będą  wdraŜane w innych projektach.  
Projekt będzie miał takŜe na celu wzmocnienie kluczowych instytucji i organizacji 
odpowiedzialnych za rozwój innowacyjności w regionie w zakresie ich kompetencji, potencjału 
operacyjnego i zasobów wiedzy. Potrzeba projektu wynika z tego, Ŝe w regionie (podobnie jak w 
wielu innych polskich regionach) nie powstały rozwiązania instytucjonalne słuŜące rozwojowi 
innowacyjności, co w duŜej mierze jest skutkiem braku wystarczającej ilości zasobów ludzkich, 
wiedzy i rozwiązań organizacyjnych w instytucjach (w tym administracyjnych) działających w tym 
obszarze. W efekcie np. nie jest aktualizowany dokument Regionalnej Strategii Innowacyjności i 
nie powstają Ramowe Plany Działań, brak jest działań monitorujących i promujących procesy 



innowacyjne. Projekt wykorzysta doświadczenia projektu Regionalnej Strategii Innowacyjności a 
takŜe projektów INTRO, Innovation Coach (projekty obejmujące doradztwo międzynarodowych 
ekspertów i współpracę regionalną w takich obszarach jak: instrumenty finansowego wsparcia 
innowacji, budowa efektywnego systemu monitorowania procesów innowacyjnych, foresight 
regionalny oraz polityka promocji innowacji), MORIS, „Tworzenie Regionalnego Systemu 
Innowacji”. Prace w projekcie będą przebiegać w kilku niezaleŜnych obszarach tematycznych, 
wskazanych w dokumencie RSI jako waŜne dla wzrostu innowacyjności regionu 
 

Grupy docelowe 

− administracja samorządowa województwa; 

− Regionalna Rada ds. Gospodarki, Nauki i Innowacji; 

− instytucje otoczenia biznesu wspierające innowacyjność; 

− szkoły wyŜsze (zarówno na poziomie instytucjonalnym jak i doktoranci). 

 

Oczekiwane rezultaty (miękkie i twarde) 

Rezultaty twarde:  

− zaktualizowana Regionalna Strategia Innowacyjności wraz z okresowymi Ramowymi 
Planami Działań; 

− przygotowane zasoby ludzkie oraz instytucje do przeprowadzenia foresightu regionalnego; 

− przeprowadzony foresight pilotaŜowy w wybranym obszarze; 

− badania i analizy dot. klastrów i kluczowych branŜ w regionie; 

− administracja samorządowa, przedsiębiorcy, sfera B+R oraz instytucje otoczenia biznesu 
na bieŜąco otrzymują dane, informacje i zalecenia potrzebne do zarządzania procesem 
wdraŜania RSI; 

− wybrane instytucje finansowe w regionie mają przydzielone funkcje oraz są przygotowane 
metodologicznie i organizacyjnie do świadczenia wsparcia finansowego dla innowacyjnych 
przedsiębiorstw; 

− opracowana i wdroŜona polityka promocji innowacyjności w regionie; 

− opracowane załoŜenia organizacyjne i techniczne dla Portalu Innowacyjnego. 

 
Rezultaty miękkie: 

− zwiększenie kompetencji, potencjału operacyjnego i zasobów wiedzy instytucji i organizacji 
odpowiedzialnych za rozwój innowacyjności w regionie, stanowiących grupę docelową 
projektu. 

 

Sposób i zakres w jakim realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu/celów 
szczegółowych i oczekiwanych efektów realizacji (targetów) ustanowionych dla danego 
Priorytetu PO KL 
Podniesienie atrakcyjności oraz konkurencyjności regionu poprzez wdraŜanie Regionalnej Strategii 
Innowacyjności.  
 

 

 

Szacowany budŜet projektu (PLN) 

Przewidywany okres realizacji projektu: 2008 – 2010 

 

Całkowity budŜet 
projektu 2008 r. 2009 r. 2010 r. 

4 800 000 PLN 800 000 PLN 2 000 000 PLN 2 000 000 PLN 

 

IV.1.3  

Tytuł projektu/ Numer i nazwa Działania 

Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy / 8.2. Transfer wiedzy / 8.2.2 Regionalne 



Strategie Innowacji 

 

Beneficjent/ Projektodawca 

Wydział Gospodarki i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego + partner/partnerzy  

 

Krótki opis działań planowanych w ramach projektu, w tym projektu współpracy 
ponadnarodowej i projektu innowacyjnego wraz z uzasadnieniem wyboru 

− Informacja i promocja w zakresie innowacji. Promocja innowacyjności w sieciach 
branŜowych i klastrach. Promocja korzyści wynikających z uczestnictwa w sieciach oraz 
promocja dobrych praktyk poprzez kampanie medialne, konferencje, spotkania, branŜowe 
strony www. Stworzenie zintegrowanego systemu informacji i promocji w zakresie 
innowacji  dzięki platformie internetowej obejmującej m.in.: forum internetowe, bazę 
wiedzy uczelnianej (oferty technologiczne, działalność katedr), baza przedsiębiorstw/branŜ, 
które odpowiadają ofertom technologicznym danej uczelni. Obsługa regionalnego portalu 
innowacji. Promocja kształcenia w zakresie innowacji i komercjalizacji wiedzy. 

− Wsparcie dla zasobów ludzkich w regionie działających w sieciach współpracy na rzecz 
innowacji i transferu technologii. Szkolenia, doradztwo i praktyki dla przedsiębiorców, 
instytucji otoczenia biznesu (w tym inkubatory, centra transferu technologii i uczelni) i JST 
z korzystania z narzędzi współpracy (bazy, strony, platformy wymiany informacji). 
Szkolenia i doradztwo tematyczne dla ww. grup (zarządzanie projektami, współpraca 
partnerska i sieciowa, przepisy, narzędzia transferu technologii,  instrumenty finansowe),  
Szkolenia i doradztwo dla brokerów technologii, łączących przedsiębiorstwa z instytucjami 
badawczo-rozwojowymi. 

− Stworzenie efektywnych narzędzi współpracy instytucji sfery innowacji słuŜących wdraŜaniu 
RSI. Tworzenie sieci współpracy przy udziale doświadczonego w dziedzinie innowacji i 
transferu technologii wiodącego partnera projektu. Koordynacja działań dot. klastrów 
(szkolenia i doradztwo dla klastrów poprzez utworzenie centrum klasteringu) Wymiana i 
obieg informacji wewnątrz klastra (między przedsiębiorcami) i jego otoczeniem. Doradztwo 
i ekspertyzy pod konkretne przedsięwzięcia wdraŜające RSI. Platforma sieci /forum 
internetowe dla IOB, otwarte spotkania instytucji wsparcia w grupach roboczych z udziałem 
decydentów, baza ofert instytucji i ekspertów wspierających rozwój innowacyjności, 
identyfikacja potencjału regionu (szczególnie innowacyjne przedsiębiorstwa, dobre IOB, 
interesujące inicjatywy). 

− Rozwój efektywnych narzędzi komercjalizacji wiedzy w regionie. Wsparcie dla powstawania 
i rozwoju branŜowych centrów kompetencji, stworzenie warunków do współpracy klastrów z 
centrami badawczymi, rozmowy indywidualne, ekspertyzy, rozwój usług asystentów 
innowacji. Doradztwo i ekspertyzy dla przedsięwzięć realizujących komercjalizację wiedzy 
(transfer  wiedzy i technologii: inkubatory, parki technologiczne, CTT, przedsiębiorczość 
akademicka, finansowe instrumenty wsparcia komercjalizacji, procedur), długoterminowe 
doradztwo/mentoring ekspertów spoza regionu dla kluczowych inicjatyw (inkubatorów, 
asystentów innowacji, CTT). 

 

Uzasadnienie: 

Głównymi obszarami wsparcia będzie działalność zorientowana na wsparcie współpracy na rzecz 
innowacji w sektorach wzrostu (klastrach) woj. zachodniopomorskiego, transfer wiedzy między 
regionem a otoczeniem krajowym i międzynarodowym słuŜący podnoszeniu kompetencji sieci 
instytucji sfery innowacji oraz rozwój potencjału regionu w zakresie współpracy na rzecz innowacji i 
transferu technologii w ramach wdraŜania Regionalnej Strategii Innowacji (aktywizacja lokalnych 
IOB do działań na rzecz innowacyjności w całym województwie).  

Głównym załoŜeniem projektu jest wspieranie rozwoju oraz integracja istniejących sieci 
współpracy, jak równieŜ stworzenie nowych struktur, mających na celu wymianę informacji między 
przedsiębiorcami a badaczami naukowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie 
regionalnym i lokalnym w zakresie innowacji i transferu technologii (TT). Obecna sytuacja w 
województwie wskazuje, iŜ kontakty pomiędzy przedsiębiorcami a sferą badawczo-rozwojową (B+R) 
mają charakter doraźny, co jest efektem wzajemnego niedoinformowania w zakresie potrzeb 
innowacyjnych oraz oferowanych zasobów poszczególnych podmiotów. Brak lub marginalny charakter 
owej współpracy jest powodem obniŜenia konkurencyjności regionu. Tworzenie systemu wymiany 
informacji między regionalnymi jednostkami procesów innowacyjnych przyczyni się do tworzenia i 
rozwoju sieci współpracy. Projekt zakłada realizację działań na zasadach partnerstwa Samorządu 



Wojewódzkiego pełniącego nadzór nad projektem z instytucjami z nim współpracującymi, 
odpowiedzialnymi za wdraŜanie projektu. Pozwoli to na wykorzystanie istniejących w regionie sieci 
współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorcami oraz na 
aktywne uczestnictwo instytucji zajmujących się zagadnieniem innowacyjności w województwie 
zachodniopomorskim. 

  

Grupa docelowa 

− podmioty odpowiedzialne za opracowanie i wdraŜanie RSI - wskazane w Regionalnej 
Strategii Innowacji, takie jak: Jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki 
organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego; szkoły wyŜsze; 
jednostki naukowe; instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów (w szczególności 
centra transferu technologii, parki naukowo- technologiczne i przemysłowe, inkubatory 
technologiczne i przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego); organizacje 
pozarządowe; samorządy gospodarcze i zawodowe; 

− przedsiębiorcy. 
 
Oczekiwane rezultaty 

Rezultaty twarde:  

- regionalny portal innowacji wraz z portalami branŜowymi; 

- centrum klasteringu; 

- powstanie inicjatyw klastrowych w zidentyfikowanych branŜach; 

- przeszkolone zasoby ludzkie instytucji uczestniczące w sieci współpracy; 

- utworzone bazy danych; 

- wspólne przedsięwzięcia w zakresie komercjalizacji wiedzy. 

 
Rezultaty miękkie: 

− wzrost konkurencyjności regionu; 

− zwiększenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw;  

− wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a gospodarką 

− budowa oraz wzmocnienie partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie; 

− wypracowanie wspólnych strategii; 

 

Sposób i zakres w jakim realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu/celów 
szczegółowych i oczekiwanych efektów realizacji (targetów) ustanowionych dla danego 
Priorytetu PO KL 

Podniesienie atrakcyjności oraz konkurencyjności regionu poprzez rozwijanie RSI, a takŜe wspieranie 
transferu wiedzy, tworzenie i wzmacnianie sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a sektorem 
B+R. 

 

Szacowany budŜet projektu (PLN) 

Przewidywany okres realizacji projektu: 2008 - 2010 

Całkowity budŜet 
projektu 2008 r. 2009 r. 2010 r. 

5 899 264 PLN 1 966 421 PLN 1 966 421 PLN 1 966 421 PLN 

 

IV.1.4  

Tytuł projektu/ Numer i nazwa Działania 

Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie / 8.2. Transfer wiedzy / 8.2.2 
Regionalne Strategie Innowacji 

 

Beneficjent/ Projektodawca 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie + partner/partnerzy 

 



Krótki opis działań planowanych w ramach projektu, w tym projektu współpracy 
ponadnarodowej i projektu innowacyjnego wraz z uzasadnieniem wyboru 

− akcja promocyjno – informacyjna projektu; 

− przyznawanie stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach 
uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w 
Regionalnej Strategii Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim). Przewiduje 
się: 
1. stypendia ogólne w wysokości 20 000 zł – dostępne dla doktorantów w celu zdobycia 

środków niezbędnych do przygotowania prac doktorskich; 
2. stypendia specjalistyczne w wysokości 100 000 zł – przeznaczone dla doktorantów, 

których prace ukierunkowane są na praktyczne zastosowanie w regionie.  
 
Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów zostaną określone w Regulaminie. 

 

W ramach stypendiów przewiduje się m. in.: pokrycie kosztów prowadzenia badań 
naukowych, prac projektowych, zakupu literatury fachowej, wydatków związanych z 
uczestnictwem w studiach doktoranckich, konferencjach i seminariach, a takŜe kosztów 
związanych z upowszechnianiem i komercjalizacją wyników prac badawczych. 

Przewidywana jest moŜliwość realizacji komplementarnego projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach 1. 
Osi priorytetowej Gospodarka – Innowacje – Technologie. Przedmiotem projektu będzie 
zakup urządzeń umoŜliwiających prowadzenie specjalistycznych badań w ramach prac 
doktorskich objętych stypendiami. 

− szkolenia i doradztwo dla doktorantów w zakresie komercjalizacji i upowszechniania wiedzy; 

− szkolenia dla potencjalnych odbiorców wsparcia w zakresie właściwego wydatkowania i 
rozliczania przyznanych stypendiów. 

 

Uzasadnienie: 

Istotnym czynnikiem decydującym o konkurencyjności gospodarki jest innowacyjność przedsiębiorstw 
oraz efektywne wykorzystanie przez przemysł wiedzy i wyników badań naukowych, powstających 
przede wszystkim na uczelniach. Zgodnie z analizą Regionalnej Strategii Innowacyjności w 
województwie zachodniopomorskim, innowacyjność MŚP znajduje się na niskim poziomie. Poprawie 
obecnej sytuacji oraz zwiększeniu konkurencyjności regionu, będzie sprzyjało inwestowanie w 
kadry naukowe, które mogą być zdolne do dostosowania powstających technologii i rozwiązań do 
potrzeb rynku.  

Naukowcy chętni do współpracy z sektorem przedsiębiorstw, mogą dostarczyć niezbędnych rozwiązań 
w obszarach strategicznych dla rozwoju gospodarczego regionu, nie mają moŜliwości zdobycia 
wystarczających środków finansowych na badania. Stypendia doktoranckie umoŜliwią prowadzenie prac 
naukowych wspierających technologiczne potrzeby regionu. Realizacja projektu pomoŜe w nawiązaniu 
trwałej współpracy doktorantów z regionalnymi przedsiębiorstwami, w zakresie opracowania i 
komercyjnego wdraŜania rozwiązań technologicznych. Dzięki nawiązaniu dialogu z gospodarką polepszy 
się wzajemne zrozumienie pomiędzy aktywnymi naukowcami a przedstawicielami sektora 
gospodarczego, co pozwoli na długofalową współpracę. 

 
Grupa docelowa: 

− doktoranci  
 
Oczekiwane rezultaty: 

 

Rezultaty twarde – SZACOWANE (szczegółowo zostaną określone na etapie sporządzania projektu): 

− 80 doktorantów skorzysta ze wsparcia EFS; 

− praktyczne zastosowanie w regionie 2 wyników prac doktorskich. 

 

Rezultaty miękkie: 

− nawiązanie współpracy pomiędzy naukowcami a przedstawicielami sektora gospodarczego;  



− wzrost poziomu dostępu do wiedzy i nowoczesnych metod badawczych;  

− wzrost konkurencyjności regionu; 

− wzmocnienie korzystnych procesów i zmian zachodzących w zakresie właściwego 
pojmowania i wspierania innowacyjności przedsiębiorstw; 

− wzmocnienie zasobów wiedzy w obszarach strategicznych dla regionu; 

− wykształcenie zasobów ludzkich działających w obszarach strategicznych dla regionu. 

 

Sposób i zakres w jakim realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu/celów 
szczegółowych i oczekiwanych efektów realizacji (targetów) ustanowionych dla 
danego Priorytetu PO KL 

 

Podniesienie atrakcyjności oraz konkurencyjności regionu poprzez rozwijanie RSI, a takŜe wspieranie 
transferu wiedzy, tworzenie i wzmacnianie sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a doktorantami 
sektora B+R. 

 

Szacowany budŜet projektu (PLN) 

Przewidywany okres realizacji projektu: 2008 - 2010 

 

Całkowity budŜet 
projektu 2008 r. 2009 r. 2010 r. 

5 899 264 PLN 925 050 PLN 2 487 107 PLN 2 487 107 PLN 

 

 

IV.2 Projekty konkursowe 

IV.2.1 Opis szczegółowych kryteriów wyboru projektów konkursowych wraz  
z uzasadnieniem, w tym wyboru projektów współpracy ponadnarodowej i projektów 
innowacyjnych7 

 

A. KRYTERIA DOSTĘPU8 - są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców. 
Projekty, które nie spełniają jednego z  kryteriów dostępu, są odrzucane. 
 

B. KRYTERIA STRATEGICZNE – dotyczą preferowania pewnych typów 
projektu przez instytucję ogłaszającą konkurs, co oznacza przyznanie im 
premii punktowej. Spełnienie kryteriów strategicznych nie jest 
obowiązkowe. 
 

2007 rok – KONKURS PILOTAśOWY 
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 

przedsiębiorstw 

typ projektu:  

- szkolenia skierowane do pracujących osób powyŜej 45. roku Ŝycia, które posiadają co najwyŜej 
wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, 
uzupełnieniem lub podwyŜszeniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych). 

 

A. Kryteria dostępu: 

- grupa docelowa: wsparcie kierowane do pracujących osób dorosłych powyŜej 45. 

                                                 
7 Nie dotyczy lat 2007 i 2008 
8 W przypadku wyodrębnienia przez Instytucję Pośredniczącą kryteriów o szczególnym znaczeniu dla osiągnięcia 
celów programowych, obok nazwy kryterium naleŜy podać kwotę środków finansowych, jaka będzie 
zarezerwowana na realizację projektów, które spełniają te kryteria 



roku Ŝycia, którzy posiadają co najwyŜej wykształcenie średnie i z własnej 
inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub 
podwyŜszeniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych); 

- wartość finansowa projektu: minimum 50 000 zł; 

 

B. Kryteria strategiczne: 

- brak. 

 

UZASADNIENIE wyboru kryteriów: kryteria zgodne z ustalonymi przez Instytucję Zarządzającą  
i zatwierdzone Uchwałą nr 18 Pre-komitetu Monitorującego PO KL z dnia 24 września 2007 r. 

 

2008 rok 
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 

przedsiębiorstw 

typ projektu: 

- ogólne i specjalistyczne szkolenia9 oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr 
zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji 
potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych 
form pracy, wdraŜania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania  
w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

 

A. Kryteria dostępu: 

- grupa docelowa: wsparcie kierowane do osób mających miejsce zamieszkania na 
terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego oraz przedsiębiorstw zatrudniających pracowników na jego terenie 
(UZASADNIENIE wyboru kryterium: rozwój zasobów ludzkich oraz firm w 
regionie, co ma przyczynić się do poprawy sytuacji w województwie 
zachodniopomorskim); 

- obszar doradztwa: projekty z zakresu doradztwa dla przedsiębiorców, których 
zakres doradztwa nie pokrywa się z zakresem doradztwa dla przedsiębiorców, 
przewidzianym w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (UZASADNIENIE 
wyboru kryterium: zróŜnicowanie udzielanego wsparcia); 

- wartość finansowa projektu: minimum 400 000 zł (UZASADNIENIE wyboru 
kryterium: moŜliwość realizacji usług w sposób kompleksowy); 

- okres realizacji projektu: w terminie nie przekraczającym dnia 31 grudnia 2009 
r. (UZASADNIENIE wyboru kryterium: okres ten pozwoli na weryfikację 
zaplanowanych działań i ewentualne dostosowanie wsparcia w kolejnych latach). 

 

B. Kryteria strategiczne: 

- wkład własny: 10% (10 pkt) (UZASADNIENIE wyboru kryterium: 
zapewnienie prawidłowości realizacji zadań; moŜe go stanowić  
np. wprowadzenie częściowej odpłatności za udzielane wsparcie); 

- partnerstwo: partnerem projektu będzie przynajmniej jeden z wymienionych 
typów instytucji: pracodawcy, organizacje pracodawców (stowarzyszenia, związki, 
klastry, etc.); izby rzemieślnicze (cechy rzemiosł); samorządy gospodarcze (10 
pkt) (UZASADNIENIE wyboru kryterium: zwiększenie skuteczności 
podejmowanych działań). 

typ projektu: 

                                                                                                                                                         
9 Projekty szkoleniowe inne niŜ moŜliwe do realizacji w procedurze konkursowej w ramach Priorytetu II. 
10 Szkolenia, które łącznie spełniają następujące warunki: 1) są realizowane poza godzinami pracy uczestników; 
2) podmiot szkolący jest niezaleŜny od pracodawcy; 3) szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników; 
4) nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. 



- doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób 
samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami 
ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami 
inwestycyjnymi); 

 

A. Kryteria dostępu: 

- grupa docelowa: wsparcie kierowane do przedsiębiorstw zatrudniających 
pracowników na terenie województwa zachodniopomorskiego (UZASADNIENIE 
wyboru kryterium: rozwój firm w regionie, co ma przyczynić się do poprawy 
sytuacji w województwie zachodniopomorskim); 

- obszar doradztwa: projekty z zakresu doradztwa dla przedsiębiorców, których 
zakres doradztwa nie pokrywa się z zakresem doradztwa dla przedsiębiorców, 
przewidzianym w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (UZASADNIENIE 
wyboru kryterium: zróŜnicowanie udzielanego wsparcia); 

- beneficjent wsparcia: wykluczeni są beneficjenci otrzymujący pomoc z innych 
programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków 
kwalifikowanych związanych z danym projektem oraz uczestnicy Działania 6.2 
Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia otrzymujący wsparcie pomostowe 
(UZASADNIENIE wyboru kryterium: zgodne z zapisami SzOP PO KL); 

- okres realizacji projektu: w terminie nie przekraczającym dnia 31 grudnia 2009 
r. (UZASADNIENIE wyboru kryterium: okres ten pozwoli na weryfikację 
zaplanowanych działań i ewentualne dostosowanie wsparcia w kolejnych latach); 

 

B. Kryteria strategiczne: 

- wkład własny: 10% (10 pkt) (UZASADNIENIE wyboru kryterium: 
zapewnienie prawidłowości realizacji zadań); 

- partnerstwo: partnerem projektu będzie przynajmniej jeden z wymienionych 
typów instytucji: pracodawcy, organizacje pracodawców (stowarzyszenia, związki, 
klastry, etc.); izby rzemieślnicze (cechy rzemiosł); samorządy gospodarcze  
(10 pkt) (UZASADNIENIE wyboru kryterium: zwiększenie skuteczności 
podejmowanych działań). 

 

typ projektu: 

- szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób 
pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem 
lub podwyŜszaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem kształcenia formalnego oraz  
z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy)10. 

 

A. Kryteria dostępu:  

- grupa docelowa: wsparcie kierowane do osób mających miejsce zamieszkania na 
terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego (UZASADNIENIE wyboru kryterium: rozwój zasobów ludzkich w 
regionie, co ma przyczynić się do poprawy sytuacji w województwie 
zachodniopomorskim); 

- wartość finansowa projektu: minimum 400 000 zł (UZASADNIENIE wyboru 
kryterium: moŜliwość realizacji usług w sposób kompleksowy); 

- okres realizacji projektu: w terminie nie przekraczającym dnia 31 grudnia 2009 
r. (UZASADNIENIE wyboru kryterium: okres ten pozwoli na weryfikację 
zaplanowanych działań i ewentualne dostosowanie wsparcia w kolejnych latach); 

 

B. Kryteria strategiczne: 

-   wkład własny: 10% (10 pkt) (UZASADNIENIE wyboru kryterium: zapewnienie 
prawidłowości realizacji zadań; moŜe go stanowić np. wprowadzenie częściowej 
odpłatności za udzielane wsparcie); 



- partnerstwo: partnerem projektu będzie przynajmniej jeden z wymienionych 
typów instytucji: pracodawcy, organizacje pracodawców (stowarzyszenia, związki, 
klastry, etc.); izby rzemieślnicze (cechy rzemiosł); samorządy gospodarcze  
(10 pkt) (UZASADNIENIE wyboru kryterium: zwiększenie skuteczności 
podejmowanych działań). 

 

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 

typy projektów: 

- pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji 
pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy  
i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdraŜanie strategii przewidywania  
i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim; 

- wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu  
i realizacji programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa 
zawodowego; 

- podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm  
w zakresie moŜliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez 
szkolenia i doradztwo; 

- szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia 
nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze 
odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia); 

- szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności 
przedsiębiorstwa; 

- badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych 
zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, 
upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji. 

 

A. Kryteria dostępu: 

- grupa docelowa: wsparcie kierowane do osób fizycznych oraz prawnych, 
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, instytucji oraz 
grup społecznych z terenu województwa zachodniopomorskiego (UZASADNIENIE 
wyboru kryterium: rozwój zasobów ludzkich oraz firm w regionie, co ma 
przyczynić się do poprawy sytuacji w województwie zachodniopomorskim); 

- obszar doradztwa: projekty z zakresu doradztwa dla przedsiębiorców, których 
zakres doradztwa nie pokrywa się z zakresem doradztwa dla przedsiębiorców, 
przewidzianym w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (UZASADNIENIE 
wyboru kryterium: zróŜnicowanie udzielanego wsparcia); 

- wartość finansowa projektu: minimum 300 000 zł (UZASADNIENIE wyboru 
kryterium: moŜliwość realizacji usług w sposób kompleksowy); 

- okres realizacji projektu: w terminie nie przekraczającym dnia 31 grudnia 2009 
r. (UZASADNIENIE wyboru kryterium: okres ten pozwoli na weryfikację 
zaplanowanych działań i ewentualne dostosowanie wsparcia w kolejnych latach); 

 

B. Kryteria strategiczne: 

- wkład własny: 10% (10 pkt) (UZASADNIENIE wyboru kryterium: 
zapewnienie prawidłowości realizacji zadań; moŜe go stanowić  
np. wprowadzenie częściowej odpłatności za udzielane wsparcie –  
w przypadku szkoleń); 

- partnerstwo: partnerem projektu będzie przynajmniej jeden z wymienionych 
typów instytucji: pracodawcy, organizacje pracodawców (stowarzyszenia, związki, 
klastry, etc.); izby rzemieślnicze (cechy rzemiosł); samorządy gospodarcze (10 
pkt) (UZASADNIENIE wyboru kryterium: zwiększenie skuteczności 



podejmowanych działań). 

 

Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności 

typy projektów: 

- tworzenie sieci współpracy (w tym partnerstw) w zakresie wzmacniania dialogu społecznego  
i inicjatyw podejmowanych wspólnie na poziomie lokalnym i regionalnym przez organizacje 
pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze, mających na celu zwiększanie zdolności 
adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców; 

- promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do 
lokalnego rynku pracy i środowiska naturalnego; 

- upowszechnianie idei flexicurity. 
 
A. Kryteria dostępu: 

- grupa docelowa: wsparcie kierowane do osób fizycznych oraz prawnych, 
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, instytucji oraz 
grup społecznych z terenu województwa zachodniopomorskiego (UZASADNIENIE 
wyboru kryterium: rozwój zasobów ludzkich oraz firm w regionie, co ma 
przyczynić się do poprawy sytuacji w województwie zachodniopomorskim); 

- typ beneficjenta: organizacja pracodawców lub organizacja związkowa 
(UZASADNIENIE wyboru kryterium: zgodne z zapisami SzOP PO KL); 

- okres realizacji projektu: w terminie nie przekraczającym dnia 31 grudnia 2009 
r. (UZASADNIENIE wyboru kryterium: okres ten pozwoli na weryfikację 
zaplanowanych działań i ewentualne dostosowanie wsparcia w kolejnych latach); 

 

B. Kryteria strategiczne: 

- partnerstwo obu uprawnionych typów podmiotów (organizacji pracodawców oraz 
organizacji związkowej) (20 pkt) (UZASADNIENIE wyboru kryterium: 
zwiększenie skuteczności podejmowanych działań). 

 

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 

typ projektu: 

- staŜe i szkolenia praktyczne dla: 

• pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; 

• pracowników naukowych (uczelni oraz innych jednostek naukowych)  
w przedsiębiorstwach.  

 

A. Kryteria dostępu: 

- projekt realizowany w porozumieniu przedsiębiorstwo – sektor naukowo – 
badawczy (UZASADNIENIE wyboru kryterium: wzmocnienie i poszerzenie 
zakresu współpracy sektora przedsiębiorstw oraz sfery B+R); 

- grupa docelowa: przynajmniej jedna ze stron (przedsiębiorstwo lub jednostka 
naukowa / uczelnia) zatrudnia pracowników na terenie województwa 
zachodniopomorskiego (UZASADNIENIE wyboru kryterium: rozwój zasobów 
ludzkich oraz firm w regionie, co ma przyczynić się do poprawy sytuacji w 
województwie zachodniopomorskim) 

- okres realizacji projektu: w terminie nie przekraczającym dnia 31 grudnia  
2010 r. (UZASADNIENIE wyboru kryterium: okres ten pozwoli na 
wypracowanie sposobu realizacji przewidzianego wsparcia); 

 

B. Kryteria strategiczne: 

- określenie efektów planowanego wsparcia –staŜu i szkolenia praktycznego (np. 
wskazanie alternatywnych rozwiązań dla problemu pojawiającego się w 



przedsiębiorstwie) (20 pkt) (UZASADNIENIE wyboru kryterium: wzmocnienie i 
poszerzenie zakresu współpracy sektora przedsiębiorstw oraz sfery B+R). 

 

typ projektu: 

- promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności 
zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out); 

- szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów 
i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off 
lub spin out. 

 
A. Kryteria dostępu: 

- grupa docelowa: wsparcie kierowane do osób mających miejsce zamieszkania na 
terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego oraz przedsiębiorstw i jednostek sektora B+R zatrudniających 
pracowników na jego terenie (UZASADNIENIE wyboru kryterium: rozwój 
zasobów ludzkich oraz firm w regionie, co ma przyczynić się do poprawy sytuacji w 
województwie zachodniopomorskim); 

- okres realizacji projektu: w terminie nie przekraczającym dnia 31 grudnia  
2010 r. (UZASADNIENIE wyboru kryterium: okres ten pozwoli na 
wypracowanie sposobu realizacji przewidzianego wsparcia); 

 

B. Kryteria strategiczne: 

- brak 

IV.2.2 Tryb procedury konkursowej (otwarta/zamknięta) wraz z uzasadnieniem wyboru 

 
W roku 2007 Instytucja Pośrednicząca przewiduje ogłoszenie jednego konkursu zamkniętego  
(w ramach Działania 8.1).  

UZASADNIENIE: Taki wybór procedury konkursu pozwoli na zakończenie pilotaŜowego naboru 
wniosków wraz z końcem bieŜącego roku. Ponadto zamknięty tryb procedury konkursowej pozwoli 
na zdiagnozowanie ewentualnych problemów technicznych i proceduralnych oraz na 
wyeliminowanie ich przed kolejnym etapem wdraŜania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
w 2008 roku. Dodatkowo IP będzie miała moŜliwość ewentualnej modyfikacji dokumentacji 
konkursowej, tak by zapewnić wysoką efektywność działań w kolejnych latach realizacji.  

W roku 2008 Instytucja Pośrednicząca będzie ogłaszała konkursy otwarte dla wszystkich 
typów projektów realizowanych w ramach danego Działania/Poddziałania.  

UZASADNIENIE: Procedura ta pozwoli na ciągły nabór projektów, a co za tym idzie na 
zakontraktowanie ich większej ilości w danym roku realizacji. W przypadku odrzucenia wniosku 
aplikacyjnego formuła konkursu otwartego daje Wnioskodawcom moŜliwość jego ponownego 
złoŜenia po dokonaniu niezbędnych poprawek, czego efektem jest stałe podnoszenie się jakości 
przyjmowanych do realizacji projektów. Przyjęty tryb pozwoli równieŜ na zbadanie mobilności 
Wnioskodawców w początkowym okresie wdraŜania PO KL, a takŜe na rozpoznanie tego jakie typy 
projektów cieszą się największym zainteresowaniem. Ponadto realizacja konkursów w trybie 
otwartym zapewni Wnioskodawcom odpowiedni czas na zapoznanie się dokumentacją konkursową, 
dokumentacją programową oraz pozwoli na prawidłowe opracowanie wniosków aplikacyjnych.  

W ustalonej powyŜej procedurze (konkurs otwarty) posiedzenia Komisji Oceny Projektów odbywać się 
będą raz na kwartał. 

IV.2.3 Kwartalny harmonogram ogłaszanych konkursów, alokacja finansowa  

na poszczególne konkursy  

 

IV kwartał 2007 r. – KONKURS PILOTAśOWY: 

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw  

typ projektu:  

− szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób 



pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem 
lub podwyŜszaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem kształcenia formalnego oraz  
z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukujący pracy).11 

alokacja: 8 166 883 PLN 

 

UWAGI OGÓLNE na rok 2008: Do momentu wejścia w Ŝycie programu pomocowego na 
podstawie, którego planowane jest udzielanie pomocy publicznej w ramach PO KL nie 
będzie moŜliwa realizacja projektów zawierających elementy pomocy publicznej. 

 

I kwartał 2008 r.: 

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw  

typ projektu: wszystkie typy 

alokacja: 33 140 894 PLN 

 

8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności 

typ projektu: wszystkie typy 

alokacja: 989 060 PLN 

 

8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw  

typ projektu: wszystkie typy 

alokacja: 5 817 997 PLN 

 

 

II kwartał 2008 r.: 

8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 

typ projektu: wszystkie typy 

alokacja: 14 544 992 PLN 

 

IV.2.4 Opis procedury wyboru projektów konkursowych wraz z listą wymaganych 
załączników do umowy o dofinansowanie projektu 

Etapy procedury konkursowej: 
 
1. Sporządzenie dokumentacji konkursowej określającej zasady i tryb aplikowania o środki EFS  
w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań PO KL.  
 
2. Przygotowanie oraz rozpowszechnienie ogłoszenia o konkursie poprzez:  

� zamieszczenie na stronie internetowej www.pokl.wup.pl wraz z dokumentacją konkursową,  
� zamieszczenie w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w miejscu publicznie 

dostępnym, 
� zamieszczenie informacji w dzienniku o zasięgu regionalnym.  

 
3. Przekazanie do IZ informacji o ogłoszeniu konkursu. 

 
4. Przyjmowanie wniosków w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w terminie  

i zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu i dokumentacji konkursowej. Wnioski mogą 
zostać złoŜone osobiście bądź przesłane pocztą lub kurierem (złoŜenie wniosku w siedzibie 
WUP równoznaczne jest z rozpoczęciem okresu kwalifikowalności wydatków. Od tego 
momentu uprawnione jest ponoszenie wydatków w ramach złoŜonego wniosku, pod warunkiem 
prowadzenia odrębnej księgowości dla tych kosztów. Równocześnie naleŜy podkreślić, Ŝe 
wydatkowanie, do chwili zatwierdzenia wniosku i podpisania umowy, odbywa się  na wyłączną 
odpowiedzialność danego Beneficjenta. W przypadku, gdy beneficjent nie przejdzie pozytywnie 
oceny i nie podpisze umowy o dofinansowanie  projektu, uprzednio poniesione wydatki nie 

                                                 
11 Szkolenia, które łącznie spełniają następujące warunki: 1) są realizowane poza godzinami pracy uczestników; 
2) podmiot szkolący jest niezaleŜny od pracodawcy; 3) szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników; 
4) nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. 



będą mogły być zrefundowane). 
 
5. Przeprowadzenie weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w oparciu 

o Kartę oceny formalnej (spełnienie ogólnych kryteriów formalnych oraz kryteriów dostępu).  
 
6. Przekazanie pisemnej informacji Wnioskodawcy o: 

� odrzuceniu wniosku wraz z podaniem przyczyny i informacją o moŜliwości złoŜenia 
protestu, 

� przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej.  
 

7. Przeprowadzenie ewentualnej procedury odwoławczej. 
  
8. Powołanie Komisji Oceny Projektów przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Szczecinie. 
 
9. Dokonanie przez członków Komisji Oceny Projektów oceny merytorycznej wniosków  

o dofinansowanie realizacji projektu, w oparciu o Kartę oceny merytorycznej (spełnienie 
kryteriów horyzontalnych, ogólnych kryteriów merytorycznych oraz kryteriów strategicznych). 

 
10.  Przygotowanie listy wniosków spełniającej minimum punktowe i przekazanie wraz  

z protokołem z oceny do zatwierdzenia przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Szczecinie. 

 
11.  Przekazanie pisemnej informacji Wnioskodawcy o: 

� przyjęciu wniosku do realizacji – podanie liczby punktów, proponowanej kwoty 
dofinansowania, terminu dostarczenia wymaganych załączników. 

� moŜliwości podjęcia negocjacji – podanie proponowanej kwoty dofinansowania wraz  
z propozycją dokonania zmian merytorycznych, 

lub: 
� nieprzyjęciu wniosku do dofinansowania (brak środków finansowych) – zawarcie pouczenia 

o moŜliwości złoŜenia protestu,  
� odrzuceniu wniosku – podanie przyczyny wraz z pouczeniem o moŜliwości złoŜenia 

protestu.    
       

12.  Przeprowadzenie ewentualnych negocjacji z Wnioskodawcą. 
 
13.  Przeprowadzenie ewentualnej procedury odwoławczej.  
 
14.  Dokonanie oceny (formalnej i merytorycznej) złoŜonych przez Wnioskodawcę załączników do 

umowy. 
 
15.  Sporządzenie i podpisanie umów o dofinansowanie projektu z Wnioskodawcami. 
 
16. Przyjęcie od Wnioskodawców zabezpieczenia naleŜytego wykonania zobowiązań wynikających  

z umowy o dofinansowanie projektu. 
 
17. Ogłoszenie (na stronie internetowej i w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie)   

ostatecznej listy projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach danego konkursu.  
 
Załączniki wymagane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na etapie oceny 
formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: 
 

1. dokumenty określające sytuacje finansową Wnioskodawcy:  
 

a) w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość wymagany jest bilans  
i sprawozdanie księgowe za ostatni zamknięty rok obrotowy; 

b) w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną ewidencję księgową oraz nowo 
powstałych podmiotów wymagane jest zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów 
przedsiębiorstwa za okres trzech ostatnich miesięcy, podpisane przez osobę 
upowaŜnioną. 

 
 



Załączniki wymagane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do umowy  
o dofinansowanie projektu: 
 

1. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru (np. 
ewidencja działalności gospodarczej) lub inny dokument potwierdzający formę i charakter 
prowadzonej działalności wraz z danymi osób upowaŜnionych do podejmowania decyzji 
wiąŜących w imieniu Wnioskodawcy, z okresu nie dłuŜszego niŜ 3 miesiące przed dniem 
złoŜenia Wniosku. Dodatkowo w przypadku jeŜeli dana jednostka posiada – kopia statutu 
lub innego dokumentu potwierdzającego zgodność działalności prowadzonej przez 
Wnioskodawcę z typem realizowanego wsparcia.  

 
2. Deklarację poświadczającą udział własny Wnioskodawcy (wymagana tylko jeŜeli budŜet 

Projektu przewiduje udział innych środków niŜ budŜet państwa i EFS). 
 

3. Oświadczenie o niezaleganiu przez Wnioskodawcę z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne oraz innych naleŜności wymaganych odrębnymi ustawami. 
 

4. Oświadczenie o niezaleganiu przez Wnioskodawcę z uiszczaniem podatków wobec Skarbu 
Państwa. 
 

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (załącznik wymagany jedynie  
w przypadku, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/osoby nieposiadające 
statutowych uprawnień do reprezentowania Wnioskodawcy). 
 

6. Przebieg pracy zawodowej w zarządzaniu projektem/projektami osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie projektem wraz z pisemną deklaracją uczestnictwa w projekcie. 

 
7. Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikacji VAT – tylko w przypadku Wnioskodawcy, który 

nie ma moŜliwości odzyskania/odliczania VAT na zasadach obowiązującego w Polsce prawa 
w zakresie podatku od towarów. 

 
8. Uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego bądź odpowiedni dokument 

organu dysponującego budŜetem w trybie przepisów o finansach publicznych 
zatwierdzający projekt lub udzielający pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów 
współfinansowanych z EFS.  
 

9. Kopię umowy/porozumienia pomiędzy partnerami, w przypadku, gdy w realizację projektu 
oprócz Wnioskodawcy zaangaŜowani są partnerzy. W przypadku występowania w projekcie 
tzw. partnerstwa nieformalnego wymagane jest od Wnioskodawcy oświadczenie  
o współpracy podpisane przez partnerów. 

 
10. Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych  

w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem. 
 

11. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy publicznej (jeŜeli dotyczy). 
 

12. Informacja o numerze rachunku bankowego Wnioskodawcy wyodrębnionego na potrzeby 
projektu. 

 
13. Oświadczenie Wnioskodawcy o realizacji projektu zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 
 
14. Harmonogram płatności.  

 
15. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podmiot ubiegający się o pomoc de 

minimis otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go 
lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w danym okresie. (jeśli 
dotyczy). 

 
16. Oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do 

tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być 
przeznaczona pomoc de minimis. (jeśli dotyczy). 

 



17. Oświadczenie instytucji ubiegającej się o przyznanie pomocy de minimis. (jeśli dotyczy) 
 
18. Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niŜ 

pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. (jeśli dotyczy) 
 
19. Oświadczenie instytucji ubiegającej się o przyznanie pomocy na szkolenia. (jeśli dotyczy) 

 
20. Oświadczenie instytucji ubiegającej się o przyznanie pomocy na doradztwo. (jeśli dotyczy) 

 
 

Dodatkowe załączniki wymagane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do umów o 
dofinansowanie projektu w przypadku wystąpienia we wniosku o dofinansowanie 
realizacji projektu partnerstwa: 

 
1. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru (np. 

ewidencja działalności gospodarczej) lub inny dokument potwierdzający formę i charakter 
prowadzonej działalności wraz z danymi osób upowaŜnionych do podejmowania decyzji 
wiąŜących w imieniu Wnioskodawcy, z okresu nie dłuŜszego niŜ 3 miesiące przed dniem 
złoŜenia Wniosku. Dodatkowo w przypadku jeŜeli dana jednostka posiada – kopia statutu 
lub innego dokumentu potwierdzającego zgodność działalności prowadzonej przez 
Wnioskodawcę z typem realizowanego wsparcia.  

 
2. Dokumenty określające sytuacje finansową Partnera:  

c) w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość wymagany jest bilans  
i sprawozdanie księgowe za ostatni zamknięty rok obrotowy; 

d) w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną ewidencję księgową oraz nowo 
powstałych podmiotów wymagane jest zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów 
przedsiębiorstwa za okres trzech ostatnich miesięcy, podpisane przez osobę 
upowaŜnioną. 

 
3. Oświadczenie Partnera o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne oraz innych naleŜności wymaganych odrębnymi ustawami. 
 
4. Oświadczenie Partnera o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa. 
 
5. Oświadczenie Partnera o kwalifikacji VAT - tylko w przypadku wnioskodawcy, który nie ma 

moŜliwości odzyskania/odliczania VAT na zasadach obowiązującego w Polsce prawa  
w zakresie podatku od towarów. 

 
6. Uchwała jednostki samorządu terytorialnego bądź odpowiedni dokument organu 

dysponującego budŜetem w trybie przepisów o finansach publicznych zatwierdzający 
projekt lub udzielający pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych  
z EFS. 

 
Szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych do umów o dofinansowanie projektu zamieszczony 
zostanie w dokumentacji konkursowej 
 

 

 

V. Projekty innowacyjne i ponadnarodowe 

V.1 Projekty innowacyjne12 

V.1.1 Tematy dla projektów innowacyjnych 

Nie dotyczy. 

V.1.2 Oczekiwane efekty realizacji projektów innowacyjnych 

Nie dotyczy. 

                                                 
12 Nie dotyczy lat 2007 i 2008 



V.1.3 Typy beneficjentów/projektodawców 

Nie dotyczy. 

V.2 Projekty ponadnarodowe 

Instytucja Pośrednicząca zakłada moŜliwość realizacji projektów konkursowych z komponentem 
ponadnarodowym wprowadzonym jako zmiana do projektu, w przypadku dostępności środków. 

V.2.1 Typy projektów ponadnarodowych lub projektów z komponentem ponadnarodowym 

Nie dotyczy. 

V.2.2 Obszary, w ramach których realizowane będą projekty ponadnarodowe 

Nie dotyczy. 

V.2.3 Oczekiwane efekty realizacji projektów ponadnarodowych 

Nie dotyczy. 

V.2.4 Typy beneficjentów/projektodawców 

Nie dotyczy. 

 

 

 

Szczecin, dnia 30 lipca 2008 r. 

Pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej 

Andrzej Przewoda  

Dyrektor 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Szczecinie 

 


