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KARTA DZIAŁANIA 8.1 

Poddziałanie 8.1.1 

LP. 
Konkursu:  A.1 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu I kw.  

II 
kw. x  

III 
kw.   

IV 
kw.   

Typ konkursu 
Otwarty x 

  Zamknięty   

Planowana 
alokacja  30 000 000 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

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

2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie m.in. 
ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem 
doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi). 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1. W projektach, w których beneficjent jest udzielającym pomocy publicznej, grupę docelową 
stanowią w co najmniej 20% (z jednej lub kilku grup łącznie): osoby 50+, kobiety lub osoby 
niepełnosprawne. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu promowanie projektów 
odpowiadających na problem dotyczący niskiej 
aktywności zawodowej przynajmniej jednej z 
grup docelowych: kobiet, osób powyżej 50roku 
życia lub osób niepełnosprawnych. 

Kryterium ma na celu promowanie projektów 
wspierających kobiety jako grupę osób 
najbardziej zagrożoną utratą pracy oraz 
charakteryzującą się niskim wskaźnikiem 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. 

W województwie zachodniopomorskim w 
ostatnich latach wciąż obserwuje się zjawisko 
przyrostu liczby ludności w wieku 
produkcyjnym, a spadek ludności w wieku 
przedprodukcyjnym. Najwięcej mieszkańców 
województwa zachodniopomorskiego stanowią 
osoby w wieku 40 – 59 lat, z czego większość z 
nich stanowią kobiety. (Źródło: Raport o stanie 
województwa zachodniopomorskiego). 
Ponadto, istotne jest wsparcie osób w wieku 
powyżej 50 roku życia, które z powodu 
posiadania niedostatecznych, nieaktualnych 
kwalifikacji zawodowych oraz braku 
odpowiedniego wykształcenia są w oczach 
pracodawców mało atrakcyjni jako potencjalni 
pracownicy. Kryterium ma zatem na celu 
zapobieganie zjawisku przedwczesnego 
wypadania z rynku pracy osób w wieku 50+. 

Działania aktywizacyjne skierowane do osób 
niepełnosprawnych koncentrują się przede 
wszystkim na przeciwdziałaniu wykluczeniu 
tych osób i wprowadzeniu ich na rynek pracy. 
Zapobieganie niebezpieczeństwa wykluczenia 
zawodowego osób niepełnosprawnych, 
ograniczony dostęp osób niepełnosprawnych 
do życia zawodowego, niski odsetek osób 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 



niepełnosprawnych, którzy dotychczas 
skorzystali ze wsparcia w postaci szkoleń. 

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

2. W przypadku obejmowania wsparciem osób fizycznych prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą lub przedsiębiorców - właścicieli wkład prywatny może być 
wnoszony wyłącznie w formie pieniężnej. 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji 
Europejskiej nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 
2008, wkład w formie wynagrodzeń może być 
wnoszony wyłącznie w przypadku obejmowania 
wsparciem pracowników, których należy 
definiować zgodnie z prawodawstwem 
krajowym. Kodeks Pracy definiuje pracownika 
jako  osobę zatrudnioną na podstawie umowy o 
pracę, powołania, wyboru, mianowania lub 
spółdzielczej umowy o pracę.  

Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

3. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Okres ten pozwoli na większą efektywność i 
skuteczność podjętych działań oraz na 
weryfikację zaplanowanych wskaźników i 
ewentualne dostosowanie wsparcia w kolejnych 
latach.  

Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

4. Minimalna wartość projektu wynosi 200 tysięcy zł. 

Uzasadnienie: 

Kryterium w zakresie minimalnej wartości 
projektu pozwoli na ograniczenie rozdrobnienia 
środków oraz pozwoli wnioskodawcom na 
przygotowanie kompleksowych projektów, co 
przyczyni się do efektywniejszego 
wykorzystania alokacji.  

Weryfikacja na podstawie wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

5. Minimalna wartość projektu wynosi 100 tysięcy zł. 

Uzasadnienie: 

Kryterium w zakresie minimalnej wartości 
projektu pozwoli na ograniczenie rozdrobnienia 
środków oraz pozwoli wnioskodawcom na 
przygotowanie kompleksowych projektów, co 
przyczyni się do efektywniejszego 
wykorzystania alokacji.  

Weryfikacja na podstawie wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
2 

6. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa 
zachodniopomorskiego (osób fizycznych, które uczą się, pracują lub  zamieszkują na 
obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego,w przypadku innych podmiotów, posiadają one jednostkę organizacyjną na 
obszarze województwa zachodniopomorskiego).  

Uzasadnienie: 

Grupa docelowa zgodna z SzOP dla danego 
poddziałania oraz z zapisami dokumentacji 
konkursowej.  
Planowane wsparcie powinno przyczynić się do 
rozwoju zasobów ludzkich w województwie 
zachodniopomorskim.  

Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 



dofinansowanie projektu. 

7. Zakres doradztwa udzielanego w projekcie nie pokrywa się z zakresem doradztwa, na 
które przedsiębiorstwo otrzymało już wsparcie w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WZ. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma na celu 
zróżnicowanie udzielonego wsparcia. 

Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz 
Uszczegółowienia RPO. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
2 

8. Wnioskodawca nie otrzymał pomocy z innych programów operacyjnych w odniesieniu do 
tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z danym projektem, a uczestnikiem 
projektu nie jest uczestnik Działania 6.2 Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia lub 
Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 
otrzymujący wsparcie pomostowe. 

Uzasadnienie: 

Kryterium pozwoli uniknąć nadużyć mogących 
wynikać z podwójnego finansowania tych 
samych wydatków kwalifikowalnych. 

Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
2 

9. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 
filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności 
podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia 
pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu 
możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

Uzasadnienie: 

Zlokalizowanie podmiotów odpowiedzialnych za 

realizację projektów na terenie województwa 

zachodniopomorskiego zagwarantuje 

dostępność beneficjenta dla grupy docelowej 

projektu. Ponadto powyższe kryterium obniży 

koszty realizacji projektu, jak również koszty 

związane z jego kontrolą. 

Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

10. Projekt zapewnia dodatkowo, obowiązkowo poza innymi szkoleniami, moduł poświęcony 
na szkolenia dla kadry kierowniczej z zakresu stasowania i wdrożenia jednej lub kilku z 
następujących strategii zarządzania: intermentoring; coaching; zarządzanie różnorodnością, 
w tym w szczególności kontekście wieku oraz płci pracowników, a także szkolenia z zakresu 
zmniejszania obszarów dyskryminacji pracowników ze względu na wiek i płeć. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu przeciwdziałanie 
zjawiskom związanym z dyskryminacją 
pracowników na różnych płaszczyznach. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

11. Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw i ich pracowników działających w branżach 
stanowiących szansę rozwoju województwa, tj.: przemysłu drzewno -meblarskiego, 
logistyczno - spedycyjnych, sektora turystycznego, obsługi portów, spożywczego (w tym 
przetwórstwa), sektora ICT, energetyki odnawialnej branży budowlano - montażowej, 
przemysłu chemicznego. 

Uzasadnienie: 

Realizacja szkoleń specjalistycznych w 
branżach stanowiących szansę rozwoju 
województwa zachodniopomorskiego (Źródło: 
Raport o stanie województwa 
zachodniopomorskiego styczeń 2010 r., 
Strategia Rozwoju Województwa 
Zachodniopomorskiego do roku 2020 czerwiec 
2010, projekt aktualizacji programu rozwoju 
„Regionalna Strategii Innowacji Województwa 
Zachodniopomorskiego” wrzesień 2010 r.) 
przyczyni się do ukierunkowanego rozwoju 
kwalifikacji pracowników, co w efekcie 
przysłuży się do zwiększenia konkurencyjności 

 
Stosuje się do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1,2 



przedsiębiorstw. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Kryteria strategiczne 

1. Projekt obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa z obszarów 
wiejskich (wg definicji GUS) lub gmin o najtrudniejszej sytuacji 
ekonomicznej wymagających szczególnego wsparcia i 
konieczności aktywizacji lokalnych przedsiębiorstw (wg załącznika 
nr 6 do RPO).  

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Przedsiębiorstwa funkcjonujące na obszarach 
wiejskich mają utrudniony dostęp do usług 
instytucji otoczenia biznesu, a skala 
prowadzonej przez nie działalności 
gospodarczej nie zachęca firm szkoleniowych i 
konsultingowych do obejmowania ich 
wsparciem.  Ponadto kryterium ma na celu 
zapewnienie komplementarności z RPO woj. 
zachodniopomorskiego 

Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

2. Projekt będzie realizowany dla konkretnych przedsiębiorstw 
wymienionych we wniosku, realizując tym samym konkretne 
potrzeby przedsiębiorców lub Beneficjent będzie jednocześnie 
odbiorcą pomocy publicznej. 

WAGA 20 

Uzasadnienie: 

Stworzenie możliwości realizacji inicjatyw 
szkoleniowych i/lub doradczych 
zaprojektowanych ściśle w oparciu o analizę 
problemów i potrzeb konkretnych 
przedsiębiorstw ma na celu zagwarantowanie 
wyższego poziomu efektywności i 
adekwatności tego typu przedsięwzięć. 
Wskazanie tematyki szkoleń i/lub doradztwa 
przez bezpośredniego odbiorcę tego typu 
wsparcia lub sformułowanie jej przy jego 
udziale pozwoli na zaplanowanie i realizację 
projektów precyzyjnie dostosowanych do 
specyfiki danej firmy. Takie rozwiązanie w 
większym stopniu przyczyni się do wzrostu 
konkurencyjności przedsiębiorstw i poprawy ich 
pozycji rynkowej niż szkolenia otwarte, 
organizowane dla podmiotów nieznanych w 
momencie powstawania projektu i wniosku o 
dofinansowanie.  

Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 

3. Projekt zapewnia dodatkowo, poza innymi szkoleniami lub 
innymi rodzajami doradztwa, szkolenia i doradztwo z jednego lub 
kilku następujących zakresów:  efektywności korzystania z 
zasobów, energii odnawialnej, działalności badawczo-rozwojowej, 
ochrony środowiska i/lub wykorzystuje rezultaty z PIW EQUAL 
wypracowane w obszarze zwiększenia zdolności 
dostosowawczych pracowników w wieku 50+ do potrzeb 
przedsiębiorców. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zachowanie 
komplementarności ze strategią Europa 2020.  
Związane jest z koniecznością promowania w 
biznesie odpowiedzialności za środowisko. 
Druga część kryterium ma na celu, zgodnie z 
zaleceniami IZ,  wprowadzenie mechanizmów 
promujących wykorzystywanie rezultatów PIW 
Equal wypracowywanych w ramach działania 3.  

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2 



Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

 

Poddziałanie 8.1.2 

LP. 
Konkursu:  A.1 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu I kw. x 

II 
kw.   

III 
kw.   

IV 
kw.   

Typ konkursu 
Otwarty x 

  Zamknięty   

Planowana 
alokacja 

 4 000 000 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

1. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych 
zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców 
przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i 
wdrażania programów zwolnień monitorowanych (outplacement), obejmujących łącznie: 

a) szkolenia i poradnictwo zawodowe oraz  
b)  poradnictwo psychologicznego, 
c) także wybrane działania spośród następujących: 

 pomocy w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek 
relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości 
powyżej 50 km od miejsca zamieszkania), 

 pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla 
osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu za wynagrodzeniem 
niższym niż u dotychczasowego pracodawcy), 

 staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym 
zawodzie 

 subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy 

 wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez 
zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: 

 doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające 
uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej, 

 przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do 
wysokości 40 tys. PLN na osobę, 

 wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia zawarcia 
umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe 
wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 
równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 
wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym 
wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w 
ramach danego projektu). 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1. Dodatki motywacyjne wypłacane uczestnikom projektu zostaną w co najmniej 70% 
skierowane do osób, które utraciły zatrudnienie w mikro-, małym lub średnim 
przedsiębiorstwie. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma umożliwić ukierunkowanie 
wsparcia do grupy osób najbardziej narażonych 
na zmiany w gospodarce. Ma charakter 
powszechny i zostało wprowadzone w związku 
z realizacją działań antykryzysowych przez 
Komitet Monitorujący PO KL w dniu 25 czerwca 
2009 roku.  

Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

2. Dodatki motywacyjne są wypłacane osobom, które zostały objęte co najmniej jedną z 
obowiązkowych form wsparcia, tj. szkoleniami i poradnictwem zawodowym lub 
poradnictwem psychologicznym. 



Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zmotywowanie 
projektodawcy do stworzenia kompleksowego 
programu outplacementowego.  

Weryfikacja na postawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

3. Wartość dodatków motywacyjnych przyznanych uczestnikom nie przekracza 15 % 
wartości projektu.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zmotywowanie 
projektodawcy do stworzenia kompleksowego 
programu outplacementowego.  

Weryfikacja na postawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

4. Dodatki motywacyjne nie są wypłacane uczestnikom projektu, którzy utracili zatrudnienie 
w przedsiębiorstwach, których zwalniani pracownicy zostali objęci wsparciem w ramach 
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapobieganie 
negatywnym skutkom spowolnienia 
gospodarczego, zarówno w wymiarze 
indywidualnym, jak i społecznym. Ma charakter 
powszechny i zostało wprowadzone w związku 
z realizacją działań antykryzysowych przez 
Komitet Monitorujący PO KL w dniu 25 czerwca 
2009 roku.  

Weryfikacja na postawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

5. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Okres ten pozwoli na większą efektywność i 
skuteczność podjętych działań oraz na 
weryfikację zaplanowanych wskaźników i 
ewentualne dostosowanie wsparcia w kolejnych 
latach.  

Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

6. Minimalna wartość projektu wynosi 200 tysięcy zł  

Uzasadnienie: 

Kryterium w zakresie minimalnej wartości 
projektu pozwoli na ograniczenie rozdrobnienia 
środków oraz pozwoli wnioskodawcom na 
przygotowanie kompleksowych projektów, co 
przyczyni się do efektywniejszego 
wykorzystania alokacji.  

Weryfikacja na podstawie wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

7. Projekt outplacementowy musi obowiązkowo zawierać przynajmniej dwa instrumenty z 
zakresu wsparcia towarzyszącego, w skład którego wchodzą: pomoc w zmianie miejsca 
pracy, np. dodatek relokacyjny (mobilnościowy), pomoc w znalezieniu nowej pracy, np. 
dodatek motywacyjny, wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność 
gospodarczą, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym 
zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika u nowego pracodawcy. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma na celu 
ukierunkowanie wydatkowania środków na 
projekty zapewniające jego uczestnikom realne 
wsparcie, zmierzające do jak najszybszego 
podjęcia przez nich nowego zatrudnienia. 

Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 



8. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu mierzony na 
zakończenie jego realizacji wynosi co najmniej 50% (uczestnicy, którzy podejmą 
pracę lub rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej) 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu osiągnięcie rezultatów 
projektu istotnych dla tego typu projektów oraz  
zapewnienie uczestnikom projektu znalezienie 
zatrudnienia. 
 
Podjęcie pracy należy rozumieć zarówno jako 
zatrudnienie w formie umowy o pracę, jak i 
wykonywanie pracy w formie umów cywilno – 
prawnych. 
 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

9. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa 
zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub  zamieszkują 
one na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na 
obszarze województwa zachodniopomorskiego). 

Uzasadnienie: 

Grupa docelowa zgodna z SzOP dla danego 
poddziałania oraz z zapisami dokumentacji 
konkursowej.  
Planowane wsparcie powinno przyczynić się do 
rozwoju zasobów ludzkich w województwie 
zachodniopomorskim.  

Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

10. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada 
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną 
działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom 
projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

Uzasadnienie: 

Zlokalizowanie podmiotów odpowiedzialnych za 

realizację projektów na terenie województwa 

zachodniopomorskiego zagwarantuje 

dostępność beneficjenta dla grupy docelowej 

projektu. Ponadto powyższe kryterium obniży 

koszty realizacji projektu, jak również koszty 

związane z jego kontrolą. 

Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

Kryteria strategiczne 

1. Projekt z zakresu programu outplacementu w ramach, którego 
zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie, wykorzystujące 
wszystkie wskazane w SzOP POKL instrumenty wsparcia 
towarzyszącego (w skład którego wchodzą: pomoc w zmianie 
miejsca pracy, np. dodatek relokacyjny, pomoc w znalezieniu 
nowej pracy, np. dodatek motywacyjny, wsparcie dla osób 
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, staże i 
praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym 
zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika u nowego 
pracodawcy) wprowadzonych w ramach Pakietu antykryzysowego 
POKL. 

WAGA 15 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma na celu 
ukierunkowanie wydatkowania środków na 
kompleksowe projekty, zapewniające jego 
uczestnikom realne wsparcie, zmierzające do 
jak najszybszego podjęcia przez nich nowego 
zatrudnienia. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 



Weryfikacja na postawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

2. W przypadku przyznawania środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości wnioskodawca przyzna pierwszeństwo dla 
działalności gospodarczych zakładanych w następujących 
branżach: przemysł drzewno-meblarski, logistyczno-spedycyjny, 
chemiczny, budowlano-montażowy, turystyka, sektor ICT, energia 
odnawialna i ochrona środowiska,  nowoczesne usługi zdrowotne, 
w tym usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, branżach 
bazujących na wykorzystaniu ogólnodostępnych zasobów 
naturalnych . 

WAGA 20 

Uzasadnienie: 

Kryterium  to pozwoli na ukierunkowanie 
środków na rozwój przedsiębiorczości w 
branżach kluczowych dla województwa 
zachodniopomorskiego.  

Weryfikacja na postawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

3. Beneficjentem projektu jest konkretne restrukturyzowane 
przedsiębiorstwo lub projekt przygotowany jest pod potrzeby 
konkretnych przedsiębiorstw. 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium to pozwoli na ukierunkowanie 
środków na realizację projektów 
odpowiadających na specyficzne potrzeby 
danego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw. 

Weryfikacja na postawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

 



 

LP. 
Konkursu:  A.2 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu I kw. 

x 
II 

kw.  
III 

kw.   
IV 

kw.   

Typ konkursu 
Otwarty x 

  Zamknięty   

Planowana 
alokacja 

 4 000 000 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w 

ramach konkursu 

1. 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 wdrażanie strategii przewidywania i 
zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim. 

2. Podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w 
zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez 
szkolenia i doradztwo. 

3. 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). 

4. Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu 
działalności przedsiębiorstwa. 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Okres ten pozwoli na większą efektywność 
 i skuteczność podjętych działań oraz na 
weryfikację zaplanowanych wskaźników  
i ewentualne dostosowanie wsparcia  
w kolejnych latach.  

Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2,3,4 

2. Projekt oprócz zawiązania współpracy przewiduje zagwarantowanie możliwości stałej 
wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację. 

Uzasadnienie: 

Kryterium dąży do zapewnienia prawidłowej i 
efektywnej realizacji projektów. 

Weryfikacja na postawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu.  

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

3. Minimalna wartość projektu wynosi 200 tysięcy zł. 

Uzasadnienie: 

Kryterium w zakresie minimalnej wartości 
projektu pozwoli na ograniczenie 
rozdrobnienia środków oraz pozwoli 
wnioskodawcom na przygotowanie 
kompleksowych projektów, co przyczyni się 
do efektywniejszego wykorzystania alokacji. 

Weryfikacja na podstawie wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
3 

4. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa 
zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub  zamieszkują one 
na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na 
obszarze województwa zachodniopomorskiego). 

Uzasadnienie: 

Grupa docelowa zgodna z SzOP dla danego 
poddziałania oraz z zapisami dokumentacji 
konkursowej.  
Planowane wsparcie powinno przyczynić się 
do rozwoju zasobów ludzkich w województwie 
zachodniopomorskim.  

Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2,3,4 



5. Zakres doradztwa udzielanego w projekcie nie pokrywa się z zakresem doradztwa, na 
które przedsiębiorstwo otrzymało już wsparcie w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WZ. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium ma na celu 
zróżnicowanie udzielonego wsparcia. 
Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz 
Uszczegółowienia RPO.  

Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
4 

6. Wsparcie w projekcie odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw wskazanych we wniosku  
o dofinansowanie realizacji projektu  

Uzasadnienie: 

Kryterium to pozwoli na ukierunkowanie 
środków na realizację projektów 
odpowiadających na specyficzne potrzeby 
konkretnych firm.  
Kryterium nie ma zastosowania w przypadku 
kierowania wsparcia do osób odchodzących z 
rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa). 

Weryfikacja na postawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
3,4 

7. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 
filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności 
podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia 
pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu 
możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

Uzasadnienie: 

Zlokalizowanie podmiotów odpowiedzialnych 

za realizację projektów na terenie 

województwa zachodniopomorskiego 

zagwarantuje dostępność beneficjenta dla 

grupy docelowej projektu. Ponadto powyższe 

kryterium obniży koszty realizacji projektu, jak 

również koszty związane z jego kontrolą. 

Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2,3,4 

Kryteria strategiczne 

1. Projekt obejmuje wsparciem w 100% osoby z obszarów gmin 
o najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej (wg załącznika nr 6 do 
RPO), w szczególności mieszkańców obszarów wiejskich. 
Jednocześnie projekt zapewnia szkolenia przyczyniające się do 
uzyskania uprawnień zawodowych, licencji zawodowych, 
kwalifikacji potwierdzonych formalnym dokumentem lub 
certyfikatów nabytych na podstawie egzaminów 
przeprowadzanych przez akredytowane instytucje (dot. 3 typu 
projektów) lub projekt obejmuje wsparciem w 100% podmioty 
funkcjonujące na obszarach wiejskich  oraz z obszarów gmin  
o najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej - wg załącznika nr 6 do 
RPO (dotyczy 1 typu projektów) 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Objęcie wsparciem osób zamieszkujących 
obszary wiejskie, pozwoli zapobiegać 
niebezpieczeństwu wykluczenia zawodowego 
dążąc do wsparcia na rzecz integracji 
społecznej i zawodowej. 
 
Skierowanie projektu z zakresu partnerstwa 
lokalnego do podmiotów i instytucji  
z obszarów wiejskich i gmin o najtrudniejszej 
sytuacji ekonomicznej przyczyni się do 
wzmocnienia ich potencjału oraz 
wypracowania strategii zarządzania zmianą 
na tych terenach. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,3 



Weryfikacja na postawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

 
2. Projekt zapewnia, w całości lub  dodatkowo, wsparcie 
związane z wprowadzeniem innowacji technicznych oraz 
organizacyjnych w przedsiębiorstwie.  

WAGA 5 

 Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu przeciwdziałanie 
spowolnieniu gospodarczemu, poprzez 
realizację projektów związanych z 
kreowaniem innowacyjności: technicznej, 
która dotyczy wprowadzenia przez 
przedsiębiorstwo nowych rozwiązań w 
miejsce istniejących produktów i technologii   
oraz organizacyjnej zmieniającej w 
przedsiębiorstwie systemy zarządzania i 
organizację procesów tworzenia produktów ,w 
przedsiębiorstwie.  

Weryfikacja na postawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
4 

 

3. Projekt zapewnia w całości lub dodatkowo wsparcie 
związane z procesami certyfikacji przedsiębiorstw w zakresie 
standardów i norm jakościowych, czyli procesowi 
poświadczania przez jednostkę certyfikującą, iż funkcjonujący 
system zarządzania jakością jest zgodny z wymaganiami 
stosowania norm i skutecznie wdrażany,   

WAGA 10 

 Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu przygotowanie 
przedsiębiorstw do prowadzenia 
konkurencyjnej działalności poprzez 
uzyskiwanie odpowiednio wysokich 
standardów i norm jakościowych w 
prowadzonej działalności. 

Weryfikacja na postawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
4 

 

4. Projekt zapewnia wdrożenie/rozszerzenie modelu  
„e-barometr” lub innego modelu wykorzystywanego w ramach 
zwalidowanego rezultatu PIW EQUAL, służącego zwiększeniu 
adaptacyjności przedsiębiorstw. 

WAGA 10 

 Uzasadnienie: 

Model „e-barometr” został przetestowany  
w ramach Tematu F PIW EQUAL i okazał się 
skuteczny we wsparciu doradczym MŚP 
zagrożonych upadłością oraz ich 
pracowników zagrożonych utratą 
zatrudnienia.  
W projektach PIW EQUAL dokonywano 
diagnozy potrzeb, wypracowano i testowano 
nowatorskie rozwiązania w obszarze rynku 
pracy. Ukierunkowanie wsparcia na działania 
bazujące na modelach wypracowanych i 
przetestowanych w ramach EQUAL pozwoli 
na podniesienie skuteczności i efektywności 
realizowanych projektów, 

Weryfikacja na postawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
4 

 
5. Projekt zapewnia wykorzystanie rezultatów z PIW EQUAL 
wypracowanych w obszarze zwiększenia zdolności 
dostosowawczych pracowników w wieku 50+ na rynku pracy. 

WAGA 5 

 Uzasadnienie: 

Kryterium zostało wprowadzone na podstawie 
rekomendacji z IZ. Ma na celu utrzymanie 
zatrudnienia osób w wieku 50+. 

Weryfikacja na postawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
4 



Projekty, których realizacja jest kontynuowana 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 

1. UDA -POKL.08.01.02-32-001/10-00 Nowe kompetencje – nowe możliwości  
2. UDA -POKL.08.01.02-32-002/10-00 Nowa praca – to się opłaca! Wsparcie  

procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Powiecie Polickim  
3. UDA -POKL.08.01.02-32-003/10-00 Własny biznes – lepsze życie  
4. UDA -POKL.08.01.02-32-004/10-00 Mamy potencjał – możemy więcej 
5. UDA -POKL.08.01.02-32-005/10-00 Przedsiębiorca to mój zawód 

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt 

Nie dotyczy. 

Typ/typy projektów (operacji) 
realizowane w ramach 

projektu 

Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych 
zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u 
pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, 
realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów zwolnień 
monitorowanych (outplacement), obejmujących łącznie: 

a) Szkolenia i poradnictwo zawodowe oraz  
b) poradnictwo psychologiczne, 

a także wybrane działania spośród następujących: 
c) pomocy w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek 

relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w 
odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania), 

d) pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek 
motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu 
za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy), 

e) staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym 
zawodzie 

f) subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy 
g) wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą 

poprzez zastosowanie następujących instrumentów: 

 doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia 
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 

 przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 
do wysokości 40 tyś PLN, 

 wsparcie pomostowe w okresie do 6/ do 12 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe 
wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie 
wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia 
obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z 
doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji 
(wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach 
danego projektu). 

Beneficjent systemowy 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu 
2. Powiatowy Urząd Pracy w Policach 
3. Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku 
4. Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 
5. Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie 

Okres realizacji projektu 01.07.2010 r. - 31.12.2011 r. 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

1 838 194,98 PLN 2 707 636,53 PLN 4 545 831,51 PLN 



 

Poddziałanie 8.1.3 
 

LP. 
Konkursu:  A.1 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu I kw.   

II 
kw.   

III 
kw. x 

IV 
kw.   

Typ konkursu 
Otwarty x 

  Zamknięty   

Planowana 
alokacja 

  

1 439 681 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w 

ramach konkursu 

1. Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki 
pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności 
adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: 

 organizacji pracy 

 form świadczenia pracy 

 promocji podnoszenia kwalifikacji  zawodowych 

 godzenia życia zawodowego i prywatnego. 

2. Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w 
odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska 
naturalnego. 

3. Upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity. 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1. Projekt jest realizowany w partnerstwie organizacji pracodawców i związków zawodowych 
w celu wypracowania wspólnych rozwiązań i zawiązania przyszłej współpracy. 

Uzasadnienie: 

Kryterium pozwoli zwiększyć poziom 
akceptacji dla wypracowanych rozwiązań i 
wpłynie na zwiększenie efektywności i 
kompleksowości ich realizacji.  

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

2. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Okres ten pozwoli większą efektywność i 
skuteczność podjętych działań oraz na 
weryfikację zaplanowanych wskaźników i 
ewentualne dostosowanie wsparcia w 
kolejnych latach.  

Weryfikacja na postawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2,3 

3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa 
zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub  zamieszkują 
one na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego,w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na 
obszarze województwa zachodniopomorskiego). 

Uzasadnienie: 

Grupa docelowa zgodna z SzOP dla danego 
poddziałania oraz z zapisami dokumentacji 
konkursowej.  
Planowane wsparcie powinno przyczynić się 
do rozwoju zasobów ludzkich w województwie 
zachodniopomorskim.  

Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2,3 



4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 
filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności 
podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia 
pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu 
możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

Uzasadnienie: 

Zlokalizowanie podmiotów odpowiedzialnych 

za realizację projektów na terenie 

województwa zachodniopomorskiego 

zagwarantuje dostępność beneficjenta dla 

grupy docelowej projektu. Ponadto powyższe 

kryterium obniży koszty realizacji projektu, jak 

również koszty związane z jego kontrolą. 

Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2,3 

Kryteria strategiczne 

1. Projekt zakłada udzielnie wsparcia w kierunku 
upowszechnienia i wdrożenia instrumentów pozwalających na 
zastosowanie elastycznych form zatrudnienia oraz ułatwienia 
godzenia życia zawodowego z prywatnym. 

WAGA 20 

Uzasadnienie: 

Konieczność promowania polityk ułatwiających 
godzenie życia zawodowego i prywatnego, 
adresowanych zarówno do kobiet, jak i do 
mężczyzn  jest jednym z priorytetów 
określonych w agendzie społecznej UE. 
Lepsze godzenie życia zawodowego i 
prywatnego jest także jednym z sześciu 
priorytetowych obszarów działania 
określonych w Planie działań na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn na lata 2006–
2010. Tworzenie i wdrażanie skutecznych 
rozwiązań w tym zakresie jest szczególnie 
istotne nie tylko w obliczu starzenia się 
społeczeństwa i spadających wskaźników 
urodzin, ale także może przyczynić się do 
ograniczania negatywnych efektów 
spowolnienia gospodarczego i dynamicznych 
zmian na rynku pracy (np. poprzez tworzenie 
równoprawnego i szerszego dostępu kobiet do 
zatrudnienia).  

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

2. Projekt zakłada promowanie wśród przedsiębiorców 
nowoczesnych strategii zarządzania w zakresie zasobów 
ludzkich, w tym obowiązkowo zarządzania różnorodnością w 
przedsiębiorstwach, w szczególności w kontekście płci 
pracowników oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie 
zmniejszania obszarów dyskryminacji pracowników ze względu 
na płeć. 

WAGA 20 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu premiowanie projektów 
wpływających na zmianę stereotypów 
dotyczących kobiet jako pracowników mało 
dyspozycyjnych, zwrócenie uwagi 
pracodawców na kwestie godzenia życia 
zawodowego z prywatnym i przeciwdziałaniu 
dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu 
pracy. 

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
2 

 



 

Poddziałanie 8.1.4 

Projekty, których realizacja jest kontynuowana 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu UDA - POKL.08.01.04-32-001/10 

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt 

Nie dotyczy. 

Typ/typy projektów (operacji) 
realizowane w ramach 

projektu 

1. Badania i analizy dotyczące aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i 
prognozowania zmian społeczno gospodarczych zachodzących w regionie 
w kontekście rynku pracy (w szczególności tworzenia i likwidacji miejsc 
pracy) i struktury zatrudnienia oraz formułowania właściwych mechanizmów 
zaradczych w strategiach rozwoju województwa, upowszechnianie wyników 
tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji. 

Beneficjent systemowy Województwo Zachodniopomorskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 

 NIE     

Okres realizacji projektu 01.01.2010 r. – 31.12.2011 r. 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

940 900,00 PLN 859 100,00 PLN 1 800 000 PLN 

 



 

KARTA DZIAŁANIA 8.2 

Poddziałanie 8.2.1 

LP. 
Konkursu:  A.1 

Planowany termin ogłoszenia 
konkursu I kw.   

II 
kw. x 

III 
kw.   

IV 
kw.   

Typ konkursu 
Otwarty x 

  Zamknięty   

Planowana 
alokacja 

 12 000 000 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w 

ramach konkursu 

1. Staże i szkolenia praktyczne dla: 
- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych 
- pracowników naukowych  jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo -
dydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach. 

2. Tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu. 

3. Szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych  praz 
pracowników naukowych i naukowowo – dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i 
absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin 
off  lub spin out. 

4. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a 
przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i 
lokalnym, w szczególności poprzez: 
- kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i 
innowacji; 
- rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji. 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Okres ten pozwoli na większą efektywność i 
skuteczność podjętych działań oraz na 
weryfikację zaplanowanych wskaźników i 
ewentualne dostosowanie wsparcia w 
kolejnych latach  

Weryfikacja na postawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 

1,2, 
3,4 

2. Projekt realizowany w porozumieniu przedsiębiorstwo – sektor naukowo-badawczy. 

Uzasadnienie: 

Wzmocnienie i poszerzenie zakresu 
współpracy sektora przedsiębiorstw oraz 
sfery B+R, co w efekcie może przyczynić się 
do rozwoju innowacji w regionie.  

Weryfikacja na postawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa 
zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub  zamieszkują 
one na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na 
obszarze województwa zachodniopomorskiego). 

Uzasadnienie: 

Grupa docelowa zgodna z SzOP dla danego 
poddziałania oraz z zapisami dokumentacji 
konkursowej.  
Planowane wsparcie powinno przyczynić się 
do rozwoju zasobów ludzkich w 
województwie zachodniopomorskim.  
 
W przypadku gdy projekt obejmuje typy 
operacji: 
- staże i szkolenia praktyczne dla: 
pracowników przedsiębiorstw w 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1,2,3,4 



jednostkach naukowych; pracowników 
naukowych  jednostek naukowych oraz 
pracowników naukowych i naukowo -
dydaktycznych uczelni - w 
przedsiębiorstwach; 
- tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko 
wykwalifikowanego personelu; 
- wsparcie tworzenia i rozwoju sieci 
współpracy i wymiany informacji między 
naukowcami a przedsiębiorcami w 
zakresie innowacji i transferu technologii 
na poziomie regionalnym i lokalnym, w 
szczególności poprzez: kampanie 
informacyjne i imprezy służące kojarzeniu 
partnerów i promocji transferu wiedzy i 
innowacji; rozwój systemu 
komunikowania się i wymiany informacji. 
zawarty w kryterium wymóg regionalnego 
charakteru grupy docelowej nie odnosi się 
do pracowników uczelni i jednostek 
naukowych. 
 
(informacja o powyższym wyłączeniu 
będzie zawarta w dokumentacji 
konkursowej) 

Weryfikacja na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 
filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności 
podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia 
pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu 
możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

Uzasadnienie: 

Zlokalizowanie podmiotów odpowiedzialnych 

za realizację projektów na terenie 

województwa zachodniopomorskiego 

zagwarantuje dostępność beneficjenta dla 

grupy docelowej projektu. Ponadto powyższe 

kryterium obniży koszty realizacji projektu, jak 

również koszty związane z jego kontrolą. 

Weryfikacja na podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 

1,2, 
3,4 

Kryteria strategiczne 

1. W trakcie stażu realizowane będą zadania w obszarze 
tematycznym szczególnie istotnym z punktu widzenia regionu, 
zwłaszcza: branży spożywczej w tym przetwórstwa, informatyki, 
automatyki, mechatroniki, robotyki, biotechnologii, matematyki, 
energii odnawialnej, efektywności energetycznej, efektywności 
korzystania z zasobów energetycznych, nowoczesnych usług 
zdrowotnych, w tym w szczególności usług opiekuńczych nad 
osobami starszymi, przemysłu drzewno - meblarskiego, 
logistyczno - spedycyjnego, chemicznego, sektora 
turystycznego, obsługi portów, budowlano-montażowy. 

WAGA 20 

Uzasadnienie: 

Kryterium umożliwi promowanie projektów 
operujących w dziedzinach strategicznych dla 
gospodarki regionu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Wnioskodawca 
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku 
spełnianie kryterium. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 



2. Zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu związane 
jest z działaniami mającymi na celu podniesienie 
innowacyjności przedsiębiorstwa, wsparcia procesów zmiany w 
zakresie profilu działalności przedsiębiorstwa bądź 
wprowadzenia dodatkowych usług lub produktów, w 
szczególności w zakresie wprowadzania rozwiązań w obszarze 
efektywnego korzystania z zasobów energetycznych. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Możliwość pozyskania dla firmy wsparcia 
eksperckiego powinna zostać wykorzystana 
w kierunku przygotowania przedsiębiorstw do 
funkcjonowania w przyszłym okresie 
ożywienia gospodarczego, i wypracowania 
strategii rozwoju umożliwiającej podniesienie 
konkurencyjności i zapewnienie kontynuacji 
działalności gospodarczej.  

Weryfikacja na postawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
2 

3. Wsparcie w ramach projektu przewiduje instrumenty dla 
nawiązania kontaktu przez uczestników, a w szczególności 
osoby, które otworzą firmy spin–off lub spin-out, z 
beneficjentami Działania 3.1 PO IG, tj. instytucjami 
wspierającymi powstawanie nowych firm innowacyjnych np. 
inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu 
technologii i innowacji, akceleratory technologii, parki naukowo-
technologiczne, anioły biznesu np. w formie partnerstwa lub 
listu intencyjnego.   

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu premiowanie kryteriów 
o kompleksowym charakterze i 
przyczyniających się do zachowania trwałości 
rezultatów. Ponadto ma za zadanie 
zachowanie komplementarności z innymi 
programami współfinansowanymi z funduszy 
strukturalnych. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
3 

 

 

 



Poddziałanie 8.2.2  

Projekty, których realizacja jest kontynuowana  

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł 
projektu 

Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy 
WND-POKL.08.02.02-32-001/08 

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt 

Nie dotyczy. 

Typ/typy projektów (operacji) 
realizowane w ramach 

projektu 

1. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji miedzy 
naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii 
na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności poprzez: 

 kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i 
promocji transferu wiedzy i innowacji; 

 rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji. 

Beneficjent systemowy 

Województwo Zachodniopomorskie/Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, Wydział Polityki Regionalnej oraz partnerzy (Konsorcjum 
Politechniki Koszalińskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia 
Rozwoju Gospodarczego – SCP  
w Szczecinie, Środkowopomorskiej Rady Naczelnej  
Organizacji Technicznej w Koszalinie, Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie 
i Koszalińskiej Izby Przemysłowo – Handlowej) 

Okres realizacji projektu 06.2009 r. – 06.2011 r. 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

3 909 662 PLN 1 801 633 PLN 5 711 295 PLN 



 

B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł 
projektu 

„Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności 
Województwa Zachodniopomorskiego” 

POKL.08.02.02-32-002/08-01 

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt 

Nie dotyczy.  

Typ/typy projektów (operacji) 
realizowane w ramach 

projektu 

Tworzenie, rozwój i aktualizacja regionalnych strategii innowacji (RSI) poprzez: 

 studia, analizy, ekspertyzy 

 wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za 
opracowanie i wdrażanie RSI 

 tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI 

Beneficjent systemowy 
Województwo Zachodniopomorskie/Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, Wydział Polityki Regionalnej 

Okres realizacji projektu 11.2008 r. – 06.2011 r. 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

1 494 593 PLN 2 871 804 PLN 4 366 397 PLN  

 



Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2011 r.  

B2.1 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Planowany tytuł projektu 
„Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 

Zachodniopomorskiego” 

Nr i nazwa celu 
szczegółowego, w który 
wpisuje się dany projekt 

 Nie dotyczy. 

Typ/typy projektów (operacji) 
przewidziane do realizacji w 

ramach projektu 

Tworzenie, rozwój i aktualizacja regionalnych strategii innowacji (RSI) poprzez: 

 studia, analizy, ekspertyzy 

 wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za 
opracowanie i wdrażanie RSI 

Beneficjent systemowy 
Województwo Zachodniopomorskie/Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, Wydział Polityki Regionalnej 

Okres realizacji projektu 07.2011 r. - 12.2013 r. 

Kwota planowanych wydatków w projekcie 

w roku 2011 ogółem w projekcie 

400 000 PLN 4 100 000 PLN 



 

B2.2 PROJEKT PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Planowany tytuł projektu Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie – II edycja 

Nr i nazwa celu 

szczegółowego, w który 

wpisuje się dany projekt 

Nie dotyczy. 

Typ/typy projektów 

(operacji) przewidziane do 

realizacji w ramach projektu 

1. stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu 
komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach 
uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa 
(określonych w RSI) 

Beneficjent systemowy Województwo Zachodniopomorskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 

Okres realizacji projektu 01.01.2011 r. – 31.12.2013 r. 

Kwota planowanych wydatków w projekcie 

w roku 2011 ogółem w projekcie 

1 385 300 PLN 5 075 000 PLN 

 



 

D. PROJEKTY INNOWACYJNE 

D.1 Projekty innowacyjne testujące wdrażane w trybie konkursowym 

Lp. 

konkursu D.1.1 

Planowany termin ogłoszenia 

konkursu I kw. 
x 

II 

kw. 
  

III 

kw. 
  

IV 

kw. 
  

Typ konkursu 

Otwarty  x 

                                Zamknięty  

Planowana 

alokacja 
9 500 000 zł  

Instytucja 

ogłaszająca 

konkurs: IP / IP2 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  

Tematy dla 

projektów 

innowacyjnych 

1) Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki 

2) Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+ 

3) Poszukiwanie metod zwiększenia zaangażowania partnerów społecznych i 
gospodarczych na rzecz wzmocnienia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 

Konkurs na projekty z 

komponentem 

ponadnarodowym 

uwzględnianym poprzez 

kryteria szczegółowe 

 x 

Konkurs na projekty z 

komponentem 

ponadnarodowym 

nieuwzględnianym 

poprzez kryteria 

szczegółowe 

  

Szczegółowe 

kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 

1.  Minimalna wartość projektu wynosi 1 000 000  złotych 

Uzasadnienie: 

 Kryterium w zakresie minimalnej 
wartości projektu pozwoli na 
ograniczenie rozdrobienia środków i 
przyczyni się do przygotowywania 
przez wnioskodawców projektów 
kompleksowych, zawierających cały 
wachlarz usług niezbędnych dla 
beneficjenta. 
 

Weryfikacja na postawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

Tematu (nr) 
1,2,3 

2.   Beneficjent pochodzi z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, natomiast  w okresie 

realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy 

inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa 

zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 

projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 

projektu.  

Uzasadnienie: 

Zlokalizowanie podmiotów 

odpowiedzialnych za realizację 

projektów na terenie województwa 

zachodniopomorskiego zagwarantuje 

dostępność beneficjenta dla grupy 

docelowej projektu. Ponadto 

Stosuje się do 

Tematu (nr) 
1,2,3 



powyższe kryterium obniży koszty 

realizacji projektu, jak również koszty 

związane z jego kontrolą. 

 

Weryfikacja na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. Projekt jest skierowany do grup odbiorców z obszaru województwa zachodniopomorskiego 

(w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub  zamieszkują one na obszarze 

województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w 

przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze 

województwa zachodniopomorskiego). 

Uzasadnienie: 

 Kryterium to zapewni rozwój 
zasobów ludzkich w regionie, a także 
zwiększenie aktywności społecznej i 
zawodowej mieszkańców 
województwa zachodniopomorskiego. 
W efekcie przyczyni się do 
zwiększenia potencjału mieszkańców 
regionu oraz poprawy sytuacji w 
województwie zachodniopomorskim. 

 

Weryfikacja na postawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

Tematu (nr) 
1,2,3 

4. Okres realizacji projektu nie przekracza 48 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Okres ten pozwoli na większą 

efektywność i skuteczność podjętych 

działań oraz na weryfikację 

zaplanowanych wskaźników i 

ewentualne dostosowanie wsparcia w 

kolejnych latach  

 

Weryfikacja na postawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

Tematu (nr) 
1,2,3 

Kryteria strategiczne 

1.  Projekt z komponentem ponadnarodowym 

zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania 

wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

 Realizacja projektów z komponentem 

ponadnarodowym w ramach 

Priorytetu VIII stwarza możliwość 

wzajemnego uczenia się, wymiany 

doświadczeń i dobrych praktyk 

wypracowanych przez inne kraje. 

Wykorzystując modelowe rozwiązania   

partnerów z innych państw osiągnie 

się większą wartość dodaną 

realizowanych projektów. 

Stosuje się do 

Tematu (nr) 
1,2,3 



 

Weryfikacja na postawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

2. Wypracowane metody będą uwzględniać instrumenty 

wspierające utrzymanie aktywności zawodowej kobiet. 
WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu uwzględnienie 

grupy znajdującej się w trudnej 

sytuacji na rynku pracy. 

 

Weryfikacja na postawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

Tematu (nr) 
2 

3. Wypracowane metody będą uwzględniać instrumenty 

wspierające i promujące tworzenie partnerstw organizacji 

pracodawców i związków zawodowych. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium pozwoli zwiększyć poziom 

współpracy i liczbę powstających 

partnerstw.  

 

Weryfikacja na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

Tematu (nr) 
3 

 

4. Wypracowanie instrumentów i metod wspierających 

zawieranie partnerstw technologicznych i/lub 

wypracowanie instrumentów i metod wspierających 

tworzenie przedsiębiorczości technologicznej. 

WAGA 10 

 Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zniwelowanie 

barier (regulacyjnych, finansowych, 

organizacyjnych, informacyjnych, 

edukacyjnych i innych) utrudniających 

transfer wiedzy i innowacji oraz 

rozwój kooperacyjnej świadomości 

przedsiębiorców i naukowców. 

 

Weryfikacja na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 

Tematu (nr) 
1 

 


