
 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
  

 Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki  
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw  

w regionie  
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji 

zawodowych i doradztwo  
 dla przedsiębiorstw 

 
 

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013  na projekty z komponentem ponadnarodowym  



Cele konkursu 
 

Celem przewidzianym do osiągnięcia w wyniku realizacji 
projektów w ramach ogłoszonego konkursu jest zwiększenie 
potencjału adaptacyjnego firm zlokalizowanych na terenie 
województwa podkarpackiego poprzez objęcie przedsiębiorstw 
i ich pracowników wsparciem o charakterze szkoleniowym  
i doradczym.  
 
Cel ten będzie realizowany we współpracy ponadnarodowej,  
z wykorzystaniem doświadczeń partnerów zagranicznych,  
a także z wykorzystaniem rozwiązań już stosowanych w innych 
krajach lub wypracowanych wspólnie z partnerami. 



 
 

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach 
konkursu:  

 
 

1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo 
związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i 
pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 
(MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi 
potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej 
możliwościom organizacyjno-technicznym 
przedsiębiorstwa 
 

2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą.  

  

 

 

  



Alokacja  

 

Na realizację projektów wyłonionych do 
realizacji w ramach konkursu dostępna jest 

kwota 5.000.000,00 PLN pochodząca z 
Europejskiego Funduszu Społecznego  

i budżetu państwa.   

 



 
Podmioty uprawnione do ubiegania się  

o dofinansowanie projektu  
 

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty, 
które jednocześnie spełniają:  
 
A. ogólne kryteria formalne: Projektodawca nie podlega wykluczeniu z 
ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  
 
B. ogólne kryteria horyzontalne: typ Projektodawcy jest zgodny z 
typem określonym w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL: w 
ramach niniejszego konkursu wnioski o dofinansowanie mogą składać 
wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych).  



Formy współpracy ponadnarodowej  
możliwe w ramach ogłoszonego konkursu:  

 
1. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań – zalecane 
wyłącznie jako jedno z kilku działań planowanych w ramach współpracy 
ponadnarodowej,  
2. przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów 
– zalecane wyłącznie jako jedno z kilku działań planowanych w ramach 
współpracy ponadnarodowej,  
3. adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju – może stanowić 
samodzielny element projektu z komponentem ponadnarodowym,  
4. doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne – może być 
samodzielnym elementem projektu z komponentem ponadnarodowym,  
5. wypracowywanie nowych rozwiązań – może stanowić samodzielny 
element projektu z komponentem ponadnarodowym.  
 



Modele współpracy  

     

    Model 1: wymiana informacji i doświadczeń –
polega na wymianie pomiędzy partnerami 
informacji na temat swoich strategii, 
warunków, w jakich funkcjonują i będą 
prowadzić działania, podejścia do 
rozwiązywanych problemów.  

 



Modele współpracy  

    

    Model 2: równoległe wypracowywanie 
nowatorskich rozwiązań  

    Model 3: import, eksport i adaptacja nowych 
rozwiązań do swojej instytucji – model ten 
może być kontynuacją lub wariantem modelu 
drugiego.  

 



Modele współpracy  

   

    Model 4: wspólne tworzenie produktu lub 
systemu – podział zadań związanych z 
osiąganiem wspólnego celu  

     

    Model 5: wymiana kluczowych osób 
realizujących projekt lub uczestniczących w 
projekcie  

 



    Minimalna wartość projektu:  

    minimum 50.000,00 zł 

   

    Maksymalna wartość projektu:  

    nie określono maksymalnej wartości projektu, 
(alokacja 5.000.000,00 zł)  



Koszty partnera zagranicznego  

 

W uzasadnionych przypadkach, w zależności od 
zakładanych celów i produktów projektu,  

w szczególności w projektach adaptujących 
rozwiązania zagraniczne na potrzeby Polski 

dopuszczalna jest sytuacja finansowania części lub 
całości zadań realizowanych przez partnera 

zagranicznego z budżetu projektodawcy.       



    Przy ustaleniu budżetu współpracy 
ponadnarodowej należy przestrzegać 

poniższych zasad: 

• koszty współpracy ponadnarodowej co do 
zasady powinny być ponoszone przez partnerów 
ponadnarodowych proporcjonalnie do korzyści, 
jakie przynosi im współpraca ponadnarodowa,  

 



• w przypadku wspólnej realizacji przedsięwzięć, 
gdzie korzyści odnosi każda ze stron zaleca się 
stosowanie zasady wzajemności, tj. każdy  
z partnerów ponosi swoje koszty w projekcie,  

 

 

 



• w przypadku, gdy nie jest możliwe 
zastosowanie zasady wzajemności, partnerzy 
uzgadniają zasady podziału kosztów 
polegające na równym podziale ogólnych 
kosztów zadania lub na podziale kosztów 
wspólnego zadania proporcjonalnie do 
korzyści wynikających z realizacji zadania przez 
poszczególnych partnerów  

 

 



   Wnioski o dofinansowanie projektów można 
składać osobiście, przesyłką kurierską lub 
pocztą w terminie od dnia 25 lipca 2013 r. do 
daty zamknięcia konkursu ogłoszonej na 
stronie internetowej  

 www.pokl.wup-rzeszow.pl  

http://www.pokl.wup.rzeszow.pl/
http://www.pokl.wup.rzeszow.pl/
http://www.pokl.wup.rzeszow.pl/


Wartość dodana projektu  

  

    projektodawca ubiegający się o dofinansowanie 
projektu zobowiązany jest przedstawić we 
wniosku o dofinansowanie wartość dodaną 
współpracy ponadnarodowej  



Wskaźnik pomiaru celu 

  

    Ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany 
jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie 
projektu, w jaki sposób mierzona będzie 
realizacja celów poprzez ustalenie wskaźników 
pomiaru celu  

 

 



Wskaźniki pomiaru celów 

- liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte 
wsparciem w ramach projektów szkoleniowych  

- liczba pracujących osób dorosłych, które 
zakończyły udział w projektach szkoleniowych 



    Zakładany termin realizacji projektu 

              do dnia 30 czerwca 2015 r. 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie  

ul. płk L. Lisa - Kuli 20  

35-025 Rzeszów   

 

       



   

 

  Dziękuję za uwagę 
 

       


