
1 
 

 
 
 

 

Plan działania na rok 2011 
 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 
 

INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ 

Numer i nazwa 
Priorytetu 

VIII. Regionalne kadry 
gospodarki Województwo Lubelskie 

Instytucja 
Pośrednicząca 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie;  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  

Adres 
korespondencyjny 

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin 

Telefon 081 44-16-850 Faks 081 44-16-853 

E-mail defs@lubelskie.pl 

Dane kontaktowe 
osoby (osób) w 

Instytucji 
Pośredniczącej do 

kontaktów roboczych 

Karolina Figas 
karolina.figas@lubelskie.pl   

Instytucja 
Pośrednicząca II 

stopnia  
Nie dotyczy Numer Działania lub 

Poddziałania  

Adres 
korespondencyjny  

Telefon   Faks   

E-mail  

Dane kontaktowe 
osoby (osób) w 

Instytucji 
Pośredniczącej II 

stopnia do kontaktów 
roboczych 

 

Instytucja 
Pośrednicząca II 

stopnia  
 Numer Działania lub 

Poddziałania  

Adres 
korespondencyjny  

Telefon   Faks   

E-mail  

Dane kontaktowe 
osoby (osób) w 

Instytucji 
Pośredniczącej II 

stopnia do kontaktów 
roboczych 
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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 

 
Zamkni ęty  

Planowana 
alokacja 

30 000 000 PLN 

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, 
wdraŜania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania                          
w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych (1), 
2. doradztwo dla mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, 
finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa 
związanego z procesami inwestycyjnymi) (2). 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego                
(w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 
lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów 
posiadają one jednostkę organizacyjna na obszarze województwa lubelskiego). 

Uzasadnienie: 

Kryterium jest zgodne z SZOP a ograniczenie 
grup docelowych do pochodzących z 
województwa lubelskiego wynika z regionalnego 
charakteru wsparcia w ramach Priorytetu VIII 
PO KL.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1,2 

2. 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 lubelskiego z moŜliwością udostępnienia 
pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu 
moŜliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

Uzasadnienie: 

Lokalizacja biura projektu  na terenie woj. 
lubelskiego ułatwi uczestnikom dostęp do 
świadczonych usług w ramach projektu oraz 
sprawną współpracę na etapie realizacji 
projektu. Wprowadzenie powyŜszego kryterium 
ma równieŜ na celu rozwój oraz wzmocnienie 
regionalnego i lokalnego potencjału 
instytucjonalnego oraz wspieranie rozwoju 
zasobów ludzkich w województwie lubelskim. 
Lokalizacja administracji projektów jest zgodna 
z obszarem realizacji projektu.  
Zgodnie z zapisem kryterium biuro projektu 
powinno być prowadzone na terenie 
województwa lubelskiego przez cały okres 
realizacji projektu czyli do momentu rozliczenia 
ostatniego wniosku Beneficjenta o płatność. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.   

Stosuje się 
do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1,2 

3. Okres realizacji  projektu nie przekracza 24 miesięcy. 
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Uzasadnienie: 

Kryterium daje moŜliwość wykazania się przez 
Wnioskodawców elastycznością i szybkością 
reakcji na bieŜące zmiany występujące na 
rynku regionalnym oraz potrzebę reakcji w tym 
zakresie. Kryterium pozwoli na zachowanie 
płynności wydatkowania środków EFS oraz na 
zmniejszenie ryzyka związanego  
z nieadekwatnością wsparcia w projekcie o 
dłuŜszym czasowo, odległym okresie realizacji. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1,2 

4. Projektodawca składa nie więcej niŜ dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach 
danej rundy konkursowej. 

Uzasadnienie: 

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi 
się wyłącznie do występowania danego 
podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie 
partnera. Oznacza to, Ŝe niezaleŜnie od 
maksymalnie dwóch wniosków, w których dany 
podmiot występuje w charakterze beneficjenta, 
moŜe występować w innych wnioskach 
złoŜonych w tym samym konkursie w 
charakterze partnera. 
Kryterium ma na celu stworzenie warunków 
umoŜliwiających korzystanie z dofinansowania 
projektów większej liczbie Wnioskodawców, 
a zarazem przyczyni się do podniesienia 
jakości składanych wniosków oraz będzie 
zapobiegać składaniu projektów „klonów”. 
Kryterium ograniczy koszty zarządzania 
projektami w przypadku większej liczby 
wniosków od jednego Wnioskodawcy.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie rejestru wniosków zgłaszanych na 
konkurs. 

Stosuje się 
do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1,2 

5. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie przedsiębiorstwa niekorzystające ze 
wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla 
Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL w latach 2007-2010 przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w Lublinie. 

Uzasadnienie: 

Jak wynika z Komunikatu o sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa lubelskiego 3/2010, 
Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2010 od I 
kwartału 2010 roku kontynuowany jest 
obserwowany od kwietnia 2009 roku trend 
wzrostu liczby podmiotów gospodarczych w 
województwie lubelskim. W końcu marca 2010 
roku w województwie lubelskim 
zarejestrowanych było 157,5 tys. podmiotów 
gospodarczych to jest o 0,9% więcej niŜ w 
końcu 2009 roku. Biorąc pod uwagę powyŜsze 
wysoka dynamika powstawania nowych 
podmiotów uzasadnia potrzebę objęcia 
wsparciem  środkami EFS szerszej grupy 
przedsiębiorstw, co przyczyni się do oŜywienia i 
rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny. 
Kryterium ma na celu zaktywizowanie nowych 
przedsiębiorców do korzystania ze środków 
EFS. Daje to moŜliwość rozszerzenia grupy 
odbiorców o firmy, które do tej pory z róŜnych 
przyczyn nie korzystały z tego typu wsparcia.  
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 

6. Projekt jest realizowany na potrzeby konkretnych mikro- i/lub małych  i/lub średnich 
przedsiębiorstw (MMSP) wskazanych z nazwy we wniosku o dofinansowanie projektu. 



4 
 

Uzasadnienie: 

Wskazanie we wniosku konkretnych 
przedsiębiorstw pozwoli na zapewnienie 
wsparcia dostosowanego do specyficznych 
potrzeb danego przedsiębiorstwa. Wskazanie 
form wsparcia przez bezpośredniego odbiorcę 
lub sformułowanie ich przy jego udziale pozwoli 
na zaplanowanie i realizację projektów 
precyzyjnie dostosowanych do specyfiki danej 
firmy. Zaprojektowanie wsparcia opartego na 
analizie problemów i potrzeb danego 
przedsiębiorstwa faktycznie wpłynie na 
poprawę jego konkurencyjności na rynku. 
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) 

2 

7. Projekt obejmuje wsparciem minimum 5 przedsiębiorstw. 

Uzasadnienie: 

Kryterium wynika z potrzeby objęcia wsparciem  
środkami EFS szerszej grupy przedsiębiorstw, 
co przyczyni się do oŜywienia i rozwoju 
gospodarczego Lubelszczyzny. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu oraz załączników 
finansowych. 

Stosuje się 
do 
typu/typów 
operacji 
(nr) 

1,2 

8. Projekt obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się powszechnie uznawanymi 
certyfikatami.  Szkolenia   z zakresu podstaw języka obcego i/lub obsługi komputera mogą 
być realizowane wyłącznie jako moduł uzupełniający szkolenia. 

Uzasadnienie: 

 Z diagnozy sytuacji rynku pracy 
w województwie  wynika, Ŝe pracodawcy 
poszukują pracowników z uprawnieniami i 
kwalifikacjami zawodowymi. Wprowadzenie 
powyŜszego kryterium ma równieŜ na celu 
nałoŜenie na beneficjentów obowiązku 
wydawania zaświadczeń zgodnie z 
obowiązującym wzorem wskazanym np. w 
Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki, 
zawierającym informacje dotyczące przede 
wszystkim zakresu szkoleń i liczby godzin 
szkoleniowych. 
Z rekomendacji przygotowanej w ramach 
Badania Agrotec Polska Sp. z o. o. 
dotyczącego wdraŜania PO KL w kontekście 
ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i 
IX w województwie lubelskim jednoznacznie 
wynika, iŜ problemem w sektorze 
przedsiębiorstw jest znaczny udział szkoleń o 
tematyce ogólnej i na poziomie podstawowym 
– szczególnie szkoleń z obsługi komputera i 
programów oraz szkoleń językowych, dlatego 
teŜ zasadnym jest ograniczenie realizacji 
projektów obejmujących typowo szkolenia  z 
podstaw języka obcego i obsługi komputera. 
 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 

9. W projekcie Wnioskodawca wykorzystuje wyniki badań/analiz dotychczas wypracowanych w 
ramach Priorytetu VIII PO KL w województwie lubelskim. 
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Uzasadnienie: 

Wsparcie oferowane w ramach projektów  
powinno wynikać z badań/analiz sytuacji oraz 
trendów panujących w gospodarce 
Lubelszczyzny opracowanych/wypracowanych w 
wyniku dotychczas realizowanych projektów 
badawczych na Lubelszczyźnie w ramach 
Priorytetu VIII PO KL, ze szczególnym 
uwzględnieniem projektów systemowych. 
Takie rozwiązanie pozwoli na dofinansowanie 
projektów stanowiących odpowiedź na aktualne 
problemy/potrzeby gospodarki i przedsiębiorców 
Lubelszczyzny z uwzględnieniem zmiany trendów 
oraz regionalnej specyfiki. 
Odnośniki do stron internetowych  zawierających 
badania/analizy wypracowane dotychczas w 
ramach Priorytetu VIII PO KL w województwie 
lubelskim są dostępne na stronie 
www.efs.lubelskie.pl. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.  
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w 
treści wniosku spełnianie kryterium. 
 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1 

10. Grupę docelową projektu stanowią pracownicy mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw (MMŚP) i/lub kadra zarządzająca MMŚP 

Uzasadnienie: 

Wyniki badań przeprowadzone w ramach 
Lubelskiego Barometru Regionalnego „Raport 
nr 4/2010” jednoznacznie rekomendują 
zwrócenie uwagi na specyfikę 
przedsiębiorczości występującej w 
województwie lubelskim. Podkreślają, iŜ w 
strukturze podmiotów gospodarczych udział 
przedsiębiorstw MMŚP w województwie 
lubelskim aktualnie wynosi 83,5%. Grupa tych 
przedsiębiorstw najsilniej odczuła skutki 
kryzysu, a ich sytuacja jest ciągle trudniejsza 
niŜ firm największych. Niezbędne są więc 
działania mające na celu podniesienie 
konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania 
MSP na rynku regionalnym. Jest to związane 
zwłaszcza z inwestycją w zasoby ludzkie – 
podwyŜszaniem kwalifikacji, rozwojem 
kompetencji i umiejętności osób zatrudnionych 
w MMSP, które ze względu na ograniczone 
zasoby finansowe mają utrudniony dostęp do 
wsparcia szkoleniowego. 
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 

Kryteria strategiczne 

1. Pracownicy przedsiębiorstw objęci wsparciem w ramach 
projektu naleŜący do jednej z następujących grup: 
osoby w wieku 50+ lub osoby z wykształceniem poniŜej   
średniego, stanowią co najmniej 30% uczestników projektu. 

WAGA 8 
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Uzasadnienie: 

Osoby w wieku 50 lat i więcej oraz osoby z 
wykształceniem poniŜej średniego znajdują się 
w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji na rynku 
pracy.  
Jak wskazuje diagnoza rządowego programu 
„Solidarność Pokoleń 50+” osoby w wieku 50+ 
charakteryzują się bardzo niską aktywnością 
zawodową oraz grupa jest postrzegana jako 
łatwo zastępowalna przez młodych 
pracowników. Dotyczy to przede wszystkim 
osób o niskich kwalifikacjach. Przeciętny 
poziom wykształcenia osób w wieku 50-64 lat 
jest znacznie niŜszy w porównaniu z osobami w 
wieku 15-49 lat. Powszechnym zjawiskiem jest 
więc zachęcanie takich pracowników do 
odejścia na emeryturę. Zbyt niskie i nieaktualne 
kwalifikacje pracowników po 50-tce ograniczają 
ich moŜliwości utrzymania się na rynku pracy. 
Dodatkową barierą jest niska ocena własnych 
sił i umiejętności. Osoby te bardzo wcześnie 
opuszczają rynek pracy i przechodzą w stan 
bierności zawodowej. 
Wykształcenie odgrywa rolę przy 
podejmowaniu indywidualnych decyzji o 
wcześniejszym wycofaniu się z rynku pracy lub 
teŜ procesów ”wypychania” określonych grup 
osób z rynku pracy, dlatego teŜ konieczne jest 
ukierunkowanie wsparcia równieŜ na osoby z 
wykształceniem poniŜej średniego. 
Kryterium ma na celu zapewnienie udziału w 
szkoleniach pracownikom przedsiębiorstw 
znajdującym się w gorszej sytuacji.  Wpłynie to 
korzystnie na eliminowanie sytuacji, w której te 
grupy pracowników pomijane są w planach 
szkoleniowych przedsiębiorstw. Podniesienie 
kwalifikacji wpłynie takŜe pozytywnie na 
samoocenę pracowników. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu oraz załączników 
finansowych. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

1 

2. Projekt obejmuje wsparciem co najmniej pięćdziesiąt 
przedsiębiorstw. 

WAGA  17 

Uzasadnienie: 

Konieczność objęcia wsparciem przez jednego 
beneficjenta kilkudziesięciu przedsiębiorstw i ich 
pracowników zwiększy skalę udzielonego 
wsparcia, jak równieŜ przyczyni się do 
racjonalnego gospodarowania środkami 
publicznymi poprzez oszczędność związaną z 
wydatkami na obsługę merytoryczną i techniczną 
projektu.  
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 

3. Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w co najmniej jednej z następujących 
branŜ, uznanych za kluczowe w województwie lubelskim: ochrona 
środowiska, energetyka, informatyka, przetwórstwo rolno-spoŜywcze, 
logistyka, budownictwo. 

WAGA 10 



7 
 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zagwarantowanie realizacji 
projektów wpisujących się w dziedziny 
strategiczne dla gospodarki województwa 
lubelskiego. Wsparcie przedsiębiorstw ww. 
branŜach warunkuje poprawę funkcjonowania i 
przewidywania zarządzania zmianą gospodarczą 
oraz realizację trendów rozwojowych 
województwa lubelskiego, co pozwoli  
na tworzenie nowych miejsc pracy. Określone 
kierunki rozwoju województwa lubelskiego  
w latach 2010-2013 wg Raportu „Prognozy profilu 
gospodarczego województwa lubelskiego” 
opracowanego przez ASM – Centrum Badań i 
Analiz Rynku Sp. z o.o., marzec 2010 oparte są 
na załoŜeniu, Ŝe profil gospodarczy regionu 
określony jest zarówno przez sektorową strukturę 
efektów działalności gospodarczej, jak równieŜ 
sektorową strukturę pracujących oraz strukturę 
pracujących według zawodów i wykształcenia. 
Analizy prognostyczne rozwoju wskazanych branŜ 
wynikają równieŜ z dokumentów strategicznych 
dla regionu tj. Strategii Rozwoju Województwa 
Lubelskiego na lata 2006-2020 oraz Regionalnej 
Strategii Innowacji. Uwzględniając takŜe a takŜe 
raport „Nowy model formułowania strategii 
rozwoju województwa lubelskiego wobec wyzwań 
polityki spójności Unii Europejskiej po 2013 r.” 
(Barometr Regionalny Nr 2(16) 2009) naleŜy 
zauwaŜyć, iŜ potencjałem województwa 
lubelskiego jest znaczny potencjał energetyczny w 
zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
pozyskiwanych z roślin oleistych, biomasy, energii 
słońca, wiatru i wody, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na wykorzystanie energii w 
motoryzacji i ochronie środowiska. W dziedzinie 
nauki zauwaŜa się rosnąca rolę niektórych 
ośrodków naukowo – badawczych Lubelszczyzny 
w dziedzinie ochrony środowiska. Rozwój 
technologii informatycznych, rozbudowa 
infrastruktury szerokopasmowej, stworzy szanse 
podniesienia konkurencyjności gospodarczej 
regionu, oraz pozwoli na wzrost inwestycji w 
pozarolnicze i ekologiczne formy rozwoju 
przedsiębiorstw. 
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 

4. Projekt jest komplementarny z działaniami finansowanymi z 
EFRR poprzez szkolenia realizowane w powiązaniu z projektami 
o charakterze infrastrukturalnym i/lub szkolenia realizowane jako 
uzupełnienie dla indywidualnych projektów kluczowych RPO WL 
realizowanych ze środków EFRR w województwie  lubelskim. 

WAGA 5 
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Uzasadnienie: 

Kryterium dotyczy projektów zrealizowanych 
bądź planowanych do realizacji, w których 
moŜna powiązać wytworzone produkty i 
rezultaty ze szkoleniami proponowanymi  do 
realizacji. Szkolenia stanowią uzupełnienie 
przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym. 
Wnioskodawca w treści wniosku zobowiązany 
jest zawrzeć odwołanie do komplementarnych 
przedsięwzięć z podaniem ścieŜki 
programowania, co stanowić będzie podstawę 
weryfikacji kryterium. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w 
treści wniosku spełnianie kryterium. 

Stosuje się 
do 
typu/typów 
operacji 
(nr) 

1 

 
 
 
Poddziałanie 8.1.1 
 
LP. 
Konkursu:  A.2 Planowany termin ogłoszenia 

konkursu I kw.  II 
kw.  III 

kw. X IV kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  X 

 
Zamkni ęty  

Planowana 
alokacja 

10 000 000 PLN 

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, 
wdraŜania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania                          
w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych (1), 
2. doradztwo dla mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, 
finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa 
związanego z procesami inwestycyjnymi) (2). 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego                 
(w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 
lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów 
posiadają one jednostkę organizacyjna na obszarze województwa lubelskiego). 

Uzasadnienie: 

Kryterium jest zgodne z SZOP a ograniczenie 
grup docelowych do pochodzących z 
województwa lubelskiego wynika z 
regionalnego charakteru wsparcia w ramach 
Priorytetu VIII PO KL.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji (nr) 

1,2 

2. 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 lubelskiego z moŜliwością udostępnienia 
pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu 
moŜliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.  
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Uzasadnienie: 

Lokalizacja biura projektu  na terenie woj. 
lubelskiego ułatwi uczestnikom dostęp do 
świadczonych usług w ramach projektu oraz 
sprawną współpracę na etapie realizacji 
projektu. Wprowadzenie powyŜszego kryterium 
ma równieŜ na celu rozwój oraz wzmocnienie 
regionalnego i lokalnego potencjału 
instytucjonalnego oraz wspieranie rozwoju 
zasobów ludzkich w województwie lubelskim. 
Lokalizacja administracji projektów jest zgodna 
z obszarem realizacji projektu.  
Zgodnie z zapisem kryterium biuro projektu 
powinno być prowadzone na terenie 
województwa lubelskiego przez cały okres 
realizacji projektu czyli do momentu rozliczenia 
ostatniego wniosku Beneficjenta o płatność. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.   

Stosuje się 
do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1,2 

3. Okres realizacji  projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Kryterium daje moŜliwość wykazania się przez 
Wnioskodawców elastycznością i szybkością 
reakcji na bieŜące zmiany występujące na 
rynku regionalnym oraz potrzebę reakcji w tym 
zakresie. Kryterium pozwoli na zachowanie 
płynności wydatkowania środków EFS oraz na 
zmniejszenie ryzyka związanego  
z nieadekwatnością wsparcia w projekcie o 
dłuŜszym czasowo, odległym okresie realizacji. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1,2 

4. Projektodawca składa nie więcej niŜ dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach 
danej rundy konkursowej. 

Uzasadnienie: 

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi 
się wyłącznie do występowania danego 
podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie 
partnera. Oznacza to, Ŝe niezaleŜnie od 
maksymalnie dwóch wniosków, w których dany 
podmiot występuje w charakterze beneficjenta, 
moŜe występować w innych wnioskach 
złoŜonych w tym samym konkursie w 
charakterze partnera. 
Kryterium ma na celu stworzenie warunków 
umoŜliwiających korzystanie z dofinansowania 
projektów większej liczbie Wnioskodawców, 
a zarazem przyczyni się do podniesienia 
jakości składanych wniosków oraz będzie 
zapobiegać składaniu projektów „klonów”. 
Kryterium ograniczy koszty zarządzania 
projektami w przypadku większej liczby 
wniosków od jednego Wnioskodawcy.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie rejestru wniosków zgłaszanych na 
konkurs. 

Stosuje się 
do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1,2 

5. Wnioskodawca zobligowany jest do zapewnienia wsparcia dla wszystkich pracowników 
niepełnosprawnych zatrudnionych w przedsiębiorstwie dostosowanego do potrzeb tej 
grupy.  
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Uzasadnienie: 

Osoby niepełnosprawne to jedna z grup 
najbardziej defaworyzowanych na rynku 
pracy. Dane dotyczące województwa 
lubelskiego świadczą o największym 
nasileniu zjawiska niepełnosprawności w 
kraju (18,6%). W ostatnich latach obserwuje 
się systematyczny spadek wskaźnika 
aktywności zawodowej osób 
niepełnosprawnych. Raport ”Sytuacja 
niepełnosprawnych w Polsce” Business and 
Development Center informuje, iŜ osoby 
niepełnosprawne pracują głównie w sektorze 
prywatnym (około 90%), a  37% pracujących 
niepełnosprawnych posiada wyłącznie 
wykształcenie zasadnicze zawodowe. 
Kryterium zapobiegnie powstawaniu 
niekorzystnych sytuacji typowania na 
szkolenia umoŜliwiające podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych i przez to awans 
zawodowy wyłącznie osób pełnosprawnych, a 
pomijanie osób niepełnosprawnych. 
Pracodawcy są zobowiązani przedsięwziąć 
odpowiednie środki, by umoŜliwić osobie 
niepełnosprawnej rozwój zawodowy czy 
dostęp do szkolenia Kryterium obliguje 
Projektodawcę do opracowania programów 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
pracowników uwzględniających potrzeby osób 
niepełnosprawnych, którym dedykowane będą 
szkolenia. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1,2 

6. Projekt obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się powszechnie uznawanymi 
certyfikatami.  Szkolenia   z zakresu podstaw języka obcego i/lub obsługi komputera mogą 
być realizowane wyłącznie jako moduł uzupełniający szkolenia. 

Uzasadnienie: 

 Z diagnozy sytuacji rynku pracy 
w województwie  wynika, Ŝe pracodawcy 
poszukują pracowników z uprawnieniami i 
kwalifikacjami zawodowymi. Wprowadzenie 
powyŜszego kryterium ma równieŜ na celu 
nałoŜenie na beneficjentów obowiązku 
wydawania zaświadczeń zgodnie z 
obowiązującym wzorem wskazanym np. w 
Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki, 
zawierającym informacje dotyczące przede 
wszystkim zakresu szkoleń i liczby godzin 
szkoleniowych. 
Z rekomendacji przygotowanej w ramach 
Badania Agrotec Polska Sp. z o. o. 
dotyczącego wdraŜania PO KL w kontekście 
ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i 
IX w województwie lubelskim jednoznacznie 
wynika, iŜ problemem w sektorze 
przedsiębiorstw jest znaczny udział szkoleń o 
tematyce ogólnej i na poziomie podstawowym 
– szczególnie szkoleń z obsługi komputera i 
programów oraz szkoleń językowych, dlatego 
teŜ zasadnym jest ograniczenie realizacji 
projektów obejmujących typowo szkolenia  z 
podstaw języka obcego i obsługi komputera. 
 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 
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7. W projekcie Wnioskodawca wykorzystuje wyniki badań/analiz dotychczas wypracowanych  
w ramach Priorytetu VIII PO KL w województwie lubelskim. 

Uzasadnienie: 

Wsparcie oferowane w ramach projektów  
powinno wynikać z badań/analiz sytuacji oraz 
trendów panujących w gospodarce 
Lubelszczyzny opracowanych/ wypracowanych 
w wyniku dotychczas realizowanych projektów 
badawczych na Lubelszczyźnie w ramach 
Priorytetu VIII, ze szczególnym uwzględnieniem 
projektów systemowych. 
Takie rozwiązanie pozwoli na dofinansowanie 
projektów stanowiących odpowiedź na aktualne 
problemy/potrzeby gospodarki i przedsiębiorców 
Lubelszczyzny z uwzględnieniem zmiany 
trendów oraz regionalnej specyfiki. 
Odnośniki do stron internetowych  zawierających 
badania/analizy wypracowane dotychczas w 
ramach Priorytetu VIII PO KL  w województwie 
lubelskim są dostępne na stronie 
www.efs.lubelskie.pl . 
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 

Kryteria strategiczne 

1. Wydatki ponoszone w projekcie w ramach cross-financingu 
zostaną w 100% przeznaczone na dostosowanie, adaptację 
budynków, pomieszczeń i miejsc pracy oraz wyposaŜenie w 
odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

WAGA  15 

Uzasadnienie: 

Uzupełnienie wsparcia  o udogodnienia o 
charakterze infrastrukturalnym słuŜące 
kompensowaniu niedostatków, które wynikają 
z niepełnosprawności pozwoli uczynić 
wsparcie niepełnosprawnym bardziej 
kompleksowym, co zapewni realizację zasady 
równości szans w odniesieniu do tej grupy 
osób. 
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 

 2. Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw 
prowadzących działalność w co najmniej jednej z następujących 
branŜ, uznanych za kluczowe w województwie lubelskim: ochrona 
środowiska, energetyka, informatyka, przetwórstwo rolno-
spoŜywcze, logistyka, budownictwo.  

WAGA 20 
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Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zagwarantowanie realizacji 
projektów wpisujących się w dziedziny 
strategiczne dla gospodarki województwa 
lubelskiego. Wsparcie przedsiębiorstw ww. 
branŜach warunkuje poprawę funkcjonowania i 
przewidywania zarządzania zmianą gospodarczą 
oraz realizację trendów rozwojowych 
województwa lubelskiego, co pozwoli  
na tworzenie nowych miejsc pracy. Określone 
kierunki rozwoju województwa lubelskiego  
w latach 2010-2013 wg Raportu „Prognozy profilu 
gospodarczego województwa lubelskiego” 
opracowanego przez ASM – Centrum Badań i 
Analiz Rynku Sp. z o.o., marzec 2010 oparte są 
na załoŜeniu, Ŝe profil gospodarczy regionu 
określony jest zarówno przez sektorową strukturę 
efektów działalności gospodarczej, jak równieŜ 
sektorową strukturę pracujących oraz strukturę 
pracujących według zawodów i wykształcenia. 
Analizy prognostyczne rozwoju wskazanych 
branŜ wynikają równieŜ z dokumentów 
strategicznych dla regionu tj. Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 
oraz Regionalnej Strategii Innowacji. 
Uwzględniając takŜe a takŜe raport „Nowy model 
formułowania strategii rozwoju województwa 
lubelskiego wobec wyzwań polityki spójności Unii 
Europejskiej po 2013 r.” (Barometr Regionalny Nr 
2(16) 2009) naleŜy zauwaŜyć, iŜ potencjałem 
województwa lubelskiego jest znaczny potencjał 
energetyczny w zakresie produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych pozyskiwanych z roślin 
oleistych, biomasy, energii słońca, wiatru i wody, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
wykorzystanie energii w motoryzacji i ochronie 
środowiska. W dziedzinie nauki zauwaŜa się 
rosnąca rolę niektórych ośrodków naukowo – 
badawczych Lubelszczyzny w dziedzinie ochrony 
środowiska. Rozwój technologii informatycznych, 
rozbudowa infrastruktury szerokopasmowej, 
stworzy szanse podniesienia konkurencyjności 
gospodarczej regionu, oraz pozwoli na wzrost 
inwestycji w pozarolnicze i ekologiczne formy 
rozwoju przedsiębiorstw. 
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 

3. Projekt jest komplementarny z działaniami finansowanymi z 
EFRR poprzez szkolenia realizowane w powiązaniu z projektami 
o charakterze infrastrukturalnym i/lub szkolenia realizowane jako 
uzupełnienie dla indywidualnych projektów kluczowych RPO WL 
realizowanych ze środków EFRR w województwie lubelskim. 

WAGA 5 
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Uzasadnienie: 

Kryterium dotyczy projektów zrealizowanych 
bądź planowanych do realizacji , w których 
moŜna powiązać wytworzone produkty  
i rezultaty ze szkoleniami proponowanymi  do 
realizacji. Szkolenia stanowią uzupełnienie 
przedsięwzięć o charakterze 
infrastrukturalnym. Wnioskodawca w treści 
wniosku zobowiązany jest zawrzeć odwołanie 
do komplementarnych przedsięwzięć z 
podaniem ścieŜki programowania, co stanowić 
będzie podstawę weryfikacji kryterium. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w 
treści wniosku spełnianie kryterium. 

Stosuje się 
do 
typu/typów 
operacji (nr) 

1 

 
 
 
Poddziałanie 8.1.2 
 
LP. 
Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia 

konkursu I kw.  II kw. X III kw.  IV 
kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  X 

 
Zamkni ęty  

Planowana alokacja 3 000 000 PLN 

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 wdraŜanie strategii 
przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim 
(1).  
  

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego                 

(w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 
lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjna na obszarze województwa 
lubelskiego). 

Uzasadnienie: 

Kryterium jest zgodne z SZOP a ograniczenie 
grup docelowych wynika z regionalnego 
charakteru wsparcia w ramach Priorytetu VIII 
PO KL. IP nie określa branŜ przechodzących 
procesy modernizacyjne i adaptacyjne w celu 
niezawęŜania moŜliwości udzielania wsparcia 
pracownikom, którzy w związku ze zmianami 
społeczno-gospodarczymi i trudnościami 
ekonomicznymi stojącymi przed ich zakładem 
pracy czy całą branŜą naraŜeni są na utratę 
pracy.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu.  

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

2. 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 lubelskiego z moŜliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu oraz zapewniające 
uczestnikom projektu moŜliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 
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Uzasadnienie: 

Lokalizacja biura projektu  na terenie woj. 
lubelskiego ułatwi uczestnikom dostęp do 
świadczonych usług   w ramach projektu oraz 
sprawną współpracę na etapie realizacji 
projektu. Wprowadzenie powyŜszego 
kryterium ma równieŜ na celu rozwój oraz 
wzmocnienie regionalnego i lokalnego 
potencjału instytucjonalnego oraz 
organizacyjnego województwa. Lokalizacja 
administracji projektów jest zgodna z 
obszarem realizacji projektów.  
Zgodnie z zapisem kryterium biuro projektu 
powinno być prowadzone na terenie 
województwa lubelskiego przez cały okres 
realizacji projektu czyli do momentu rozliczenia 
ostatniego wniosku Beneficjenta o płatność. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

3. Projektodawca składa nie więcej niŜ dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach 
danej rundy konkursowej. 

Uzasadnienie: 

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu 
odnosi się wyłącznie do występowania 
danego podmiotu w charakterze 
beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, Ŝe 
niezaleŜnie od maksymalnie dwóch 
wniosków, w których dany podmiot występuje 
w charakterze beneficjenta, moŜe 
występować w innych wnioskach złoŜonych 
w tym samym konkursie w charakterze 
partnera. 
Kryterium ma na celu stworzenie warunków 
umoŜliwiających korzystanie z 
dofinansowania projektów większej liczbie 
Wnioskodawców,  a  zarazem przyczyni się 
do podniesienia jakości składanych 
wniosków oraz będzie zapobiegać w 
składaniu projektów „klonów”. Kryterium 
ograniczy koszty zarządzania projektami w 
przypadku większej liczby wniosków od 
jednego Wnioskodawcy. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie  rejestru 
wniosków zgłaszanych na konkurs. 

Stosuje 
się do 
typu/typów 
operacji 
(nr) 

1 

4. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy.  

Uzasadnienie: 

MoŜliwość wykazania się przez 
Wnioskodawców elastycznością i szybkością 
reakcji na bieŜące zmiany występujące na 
rynku regionalnym oraz potrzebę reakcji 
w tym zakresie. Kryterium pozwoli na 
zachowanie płynności wydatkowania 
środków EFS oraz na zmniejszenie ryzyka 
związanego z nieadekwatnością wsparcia w 
projekcie o dłuŜszym i czasowo odległym 
okresie realizacji. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku      
o dofinansowanie projektu. 
 

Stosuje 
się do 
typu/typów 
operacji 
(nr) 

1 

5. W projekcie Wnioskodawca wykorzystuje wyniki badań/analiz dotychczas wypracowanych w 
ramach Priorytetu VIII PO KL w województwie lubelskim. 
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Uzasadnienie: 

Wsparcie oferowane w ramach projektów  
powinno wynikać z badań/analiz sytuacji oraz 
trendów panujących w gospodarce 
Lubelszczyzny opracowanych/wypracowanych 
w wyniku dotychczas realizowanych projektów 
badawczych na Lubelszczyźnie w ramach 
Priorytetu VIII PO KL, ze szczególnym 
uwzględnieniem projektów systemowych. 
Takie rozwiązanie pozwoli na dofinansowanie 
projektów stanowiących odpowiedź na 
aktualne problemy/potrzeby gospodarki  
i przedsiębiorców Lubelszczyzny z 
uwzględnieniem zmiany trendów oraz 
regionalnej specyfiki. 
Odnośniki do stron internetowych  
zawierających badania/analizy wypracowane 
dotychczas w ramach Priorytetu VIII PO KL w 
województwie lubelskim są dostępne na stronie 
www.efs.lubelskie.pl . 
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 

Kryteria strategiczne 
1. Projekt wykorzystuje zwalidowane rezultaty osiągnięte                    

w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 
WAGA 10 

Uzasadnienie: 

W projektach IW EQUAL dokonywano 
diagnozy potrzeb, wypracowano i testowano 
nowatorskie rozwiązania w obszarze rynku 
pracy. (np. Projekt: „Partnerstwo wyrównania 
szans”, rezultat: Lokalny system wczesnej 
identyfikacji problemów powiatowego rynku 
pracy; Projekt: „Modelowy system 
przystosowania kadr przedsiębiorstw do 
zmian strukturalnych w gospodarce”, rezultat: 
Modelowy System Zarządzania Wiedzą w 
Firmie). 
Ukierunkowanie wsparcia na działania 
bazujące na modelach wypracowanych  
i przetestowanych w ramach EQUAL pozwoli 
na podniesienie skuteczności i efektywności 
realizowanych projektów, powielenie dobrych 
praktyk. Wykorzystanie tych doświadczeń 
pozwoli na połączenie przetestowanych 
rezultatów z nowymi, innowacyjnymi 
wypracowanymi w ramach projektu w celu 
poszukiwania coraz nowszych  
i skuteczniejszych środków i instrumentów 
godzących Ŝycie zawodowe z rodzinnym, 
wydłuŜających aktywność zawodową bądź 
budujących zainteresowanie nowymi 
zawodami. Katalog rezultatów EQUAL 
zamieszczony jest m. in. na stronie 
www.equal.org.pl. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku  
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca 
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku 
spełnienie kryterium w zakresie zgodności z 
modelem rezultatu wypracowanym w ramach 
EQUAL.  

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

2. Projekt zakłada tworzenie partnerstw obejmujących 
obligatoryjnie środowiska gospodarcze, społeczne i kulturowe, 
w skład których wchodzą co najmniej organizacje 
pracodawców, pracowników oraz jednostki samorządu 
gospodarczego. 

WAGA 20 
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Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu uwzględnienie 
wskazanych  interesariuszy aby wspólnie na 
etapie realizacji projektu mogli mieć udział w 
opracowaniu strategii przewidywania  
i zarządzania zmianą gospodarczą na 
poziomie lokalnym i wojewódzkim, aby mogły 
przyczynić się do tworzenia efektywnych sieci  
współpracy celem pobudzania wspólnych 
inicjatyw podejmowanych oddolnie.  
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 

3. Partnerstwo lokalne mające na celu opracowanie i wdraŜanie 
strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą 
tworzone jest na poziomie powiatu, zgodnie z kierunkami 
programowania określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium nie determinuje kształtu oraz 
zakresu podmiotowo-terytorialnego 
partnerstwa a jedynie wskazuje poziom 
szczebla samorządu terytorialnego, na którym 
powinny być zapodmiotowane wszelkie 
działania konstytuujące utworzone w ramach 
projektu partnerstwo. Skuteczność 
wypracowanych w ramach projektu 
mechanizmów, będzie o tyle wyŜsza o ile 
będzie nawiązywała bezpośrednio do 
dokumentów strategicznych dotyczących 
zatrudnienia i kształcenia zawodowego, do 
przygotowania których zobowiązane są 
powiaty. 
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 

 
LP. 
Konkursu:  A.2 Planowany termin ogłoszenia 

konkursu I kw. X II kw.  III kw.  IV 
kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  X 

 
Zamkni ęty  

Planowana 
alokacja 

5 000 000 PLN 

Typ/typy projektów  
(operacji) 

przewidziane do 
realizacji w ramach 

konkursu 

1. szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców  wspomagające proces zmiany profilu 
działalności przedsiębiorstwa (5). 
 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego                  
(w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 
lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów 
posiadają one jednostkę organizacyjna na obszarze województwa lubelskiego). 

Uzasadnienie: 

Kryterium jest zgodne z SZOP a ograniczenie 
grup docelowych do pochodzących z 
województwa lubelskiego wynika z 
regionalnego charakteru wsparcia w ramach 
Priorytetu VIII PO KL.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu.   

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 
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2. 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 lubelskiego z moŜliwością udostępnienia 
pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu 
moŜliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

Uzasadnienie: 

Lokalizacja biura projektu  na terenie woj. 
lubelskiego ułatwi uczestnikom dostęp do 
świadczonych usług  w ramach projektu oraz 
sprawną współpracę na etapie realizacji 
projektu. Wprowadzenie powyŜszego 
kryterium ma równieŜ na celu rozwój oraz 
wzmocnienie regionalnego i lokalnego 
potencjału instytucjonalnego oraz 
organizacyjnego województwa. Lokalizacja 
administracji projektów jest zgodna                       
z obszarem realizacji projektów.  
Zgodnie z zapisem kryterium biuro projektu 
powinno być prowadzone na terenie 
województwa lubelskiego przez cały okres 
realizacji projektu czyli do momentu rozliczenia 
ostatniego wniosku Beneficjenta o płatność. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku                             
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów 

operacji (nr) 
1 

3. Okres realizacji  projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

MoŜliwość wykazania się przez 
Wnioskodawców elastycznością i 
szybkością reakcji na bieŜące zmiany 
występujące na rynku regionalnym oraz 
potrzebę reakcji w tym zakresie. Kryterium 
pozwoli na zachowanie płynności 
wydatkowania środków EFS oraz na 
zmniejszenie ryzyka związanego  
z nieadekwatnością wsparcia w projekcie o 
dłuŜszym i czasowo odległym okresie 
realizacji. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje 
się do 
typu/typów 
operacji 
(nr) 

  1 

4. Projektodawca składa nie więcej niŜ dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach 
danej rundy konkursowej. 

Uzasadnienie: 

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu 
odnosi się wyłącznie do występowania 
danego podmiotu w charakterze 
beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, Ŝe 
niezaleŜnie od maksymalnie dwóch 
wniosków, w których dany podmiot 
występuje w charakterze beneficjenta, moŜe 
występować w innych wnioskach złoŜonych 
w tym samym konkursie w charakterze 
partnera. 
Kryterium ma na celu stworzenie warunków 
umoŜliwiających korzystanie z 
dofinansowania projektów większej liczbie 
Wnioskodawców,  a  zarazem przyczyni się 
do podniesienia jakości składanych 
wniosków oraz będzie zapobiegać w 
składaniu projektów „klonów”. Kryterium 
ograniczy koszty zarządzania projektami w 
przypadku większej liczby wniosków od 
jednego Wnioskodawcy. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie  rejestru 
wniosków zgłaszanych na konkurs. 

Stosuje 
się do 
typu/typów 
operacji 
(nr) 

1 

5. W projekcie Wnioskodawca wykorzystuje wyniki badań/analiz dotychczas 
wypracowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL w województwie lubelskim. 
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Uzasadnienie: 

Wsparcie oferowane w ramach projektów  
powinno wynikać z badań/analiz sytuacji oraz 
trendów panujących w gospodarce 
Lubelszczyzny opracowanych/wypracowanych 
w wyniku dotychczas realizowanych projektów 
badawczych na Lubelszczyźnie w ramach 
Priorytetu VIII PO KL, ze szczególnym 
uwzględnieniem projektów systemowych. 
Takie rozwiązanie pozwoli na dofinansowanie 
projektów stanowiących odpowiedź na 
aktualne problemy/potrzeby gospodarki  
i przedsiębiorców Lubelszczyzny  
z uwzględnieniem zmiany trendów oraz 
regionalnej specyfiki. 
Odnośniki do stron internetowych  
zawierających badania/analizy wypracowane 
dotychczas w ramach Priorytetu VIII PO KL w 
województwie lubelskim są dostępne na 
stronie www.efs.lubelskie.pl . 
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 

Kryteria strategiczne 
1. Projekt w 100% obejmuje wsparcie związane  
z wprowadzaniem innowacji w przedsiębiorstwach. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

W stale zmieniających się 
uwarunkowaniach rynku koniecznością dla 
przedsiębiorstw staje się nieustanny rozwój 
oraz inwestycja w nowe rozwiązania. 
Niezbędne dla utrzymania pozycji rynkowej 
są konkurencyjność oraz zdolności 
innowacyjne. Kryterium premiuje tworzenie 
warunków sprzyjających innowacjom i 
systematycznemu ich poszukiwaniu. Udane 
innowacje są szansą na powodzenie na 
rynku i jak najlepsze przygotowanie do 
adaptowania przedsiębiorstw do 
zachodzących w dynamicznie zmieniającej 
się gospodarce zmian. 
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. Projekt w 100% obejmuje wsparcie związane z procesami 
certyfikacji przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem 
standardów i norm jakościowych. 

WAGA 10 
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Uzasadnienie: 

PowyŜsze kryterium promuje proces certyfikacji 
przedsiębiorstw. 
W obliczu kryzysu gospodarczego istotne jest 
zachęcanie przedsiębiorców do korzystania z 
prorozwojowych inwestycji, jakimi niewątpliwie 
będą udoskonalenia organizacyjne w oparciu o 
wdroŜenie nowych standardów i norm jakości. 
WdraŜanie systemów zarządzania jakością jest 
coraz bardziej popularną i skuteczną metodą 
osiągania efektywności i wydajności, 
wzmacniania pozycji rynkowej i zwiększenia 
zaufania odbiorców usług. Certyfikowane 
przedsiębiorstwa są bardziej konkurencyjne i 
cieszą się prestiŜem na lokalnym rynku. 
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 

3. Projekt zapewnia wdroŜenie modelu e-barometr 
wypracowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Model e-barometr pozwala na wczesne 
generowanie informacji dotyczących 
zagroŜeń w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, 
dzięki czemu moŜliwe jest podjęcie działań 
pozwalających uniknąć sytuacji kryzysowych.  
Za pomocą systemu moŜna diagnozować 
problemy zarówno na poziomie 
mikroekonomicznym, jak i 
makroekonomicznym. Prognozy i ostrzeŜenia 
dla przedsiębiorstw tworzone są w oparciu o 
konkretne informacje na temat firmy oraz o 
informacje przygotowane wcześniej i 
włączone do systemu bazy danych. Istotą 
rozwiązania jest przede wszystkim 
zapobieganie pojawianiu się negatywnych 
zjawisk, a nie tylko łagodzenie ich następstw  
Katalog rezultatów EQUAL zamieszczony jest 
m. in. na stronie www.equal.org.pl. 
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 

4. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń i/lub doradztwa w 
zakresie efektywności energetycznej i efektywności korzystania z 
zasobów. 

WAGA 10 
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Uzasadnienie: 

Instytucja Pośrednicząca wprowadza 
powyŜsze kryterium przychylając się do 
ogólnych Zaleceń Komisji Europejskiej 
wynikających z Komunikatu Europa 2020 
oraz biorąc pod uwagę wnioski wynikające z 
raportu badawczego „Badania i analizy 
potencjału gospodarczego regionu w 
kontekście strategicznych dziedzin rozwoju 
województwa” jak i badań  
przeprowadzonych w ramach Lubelskiego 
Barometru Regionalnego „Raport nr 4/2010” 
przez WyŜszą Szkołę Zarządzania i 
Administracji w Zamościu. Wyzwania 
związane ze zmianami klimatu i 
uszczuplającymi się zasobami wymagają 
podjęcia stosownych działań. Kryterium to 
pozwoli na wpisanie się w ideę promowania 
świadomości energetycznej, wsparcie 
zmiany w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej i efektywniej korzystającej z 
zasobów poprzez zachęcanie 
przedsiębiorców do inwestowania w sektor 
energii odnawialnej, propagowanie działań 
na rzecz efektywnego korzystania z zasobów 
oraz przeprowadzanie szkoleń obejmujących 
w szczególności obszary tj, charakterystyka 
energetyczna budynków, etykietowanie 
efektywności energetycznej produktów oraz 
skojarzone wytwarzanie energii. 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 

 
 
 
Poddziałanie 8.1.2 
 
Projekty, których real izacja jest kontynuowana 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu POKL.08.01.02-06-001/10  „Outplacement – naszą szansą” 

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

Cel szczegółowy nr 1: Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej  

Typ/typy projektów (operacji) 
realizowane w ramach projektu 

1. wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagroŜonych 
zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych 
u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane 
w formie tworzenia i wdraŜania programów typu outplacement, w tym: 

- szkoleń i poradnictwa zawodowego, 

- poradnictwa psychologicznego,  

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

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

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



21 
 

a. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia 
umoŜliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych  
do załoŜenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 

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

c. wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy  
od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące 
finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie  
w kwocie nie wyŜszej niŜ 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 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 

Czy typ projektu (operacji) 
został przewidziany w SzOP 

do realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK  JeŜeli NIE – 
naleŜy 

uzasadnić 

Zgodnie z Konspektem działań – PO KL jako narzędzie 
antykryzysowe, IP moŜe zdecydować o realizacji projektów 
systemowych „szybkiego reagowania” w ramach 
Poddziałania 8.1.2 NIE X 

Okres realizacji projektu 06. 2010 – 12. 2011 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

3 000 000 PLN 7 000 000 PLN 10 000 000 PLN 

Rezultaty planowane do osi ągni ęcia w ramach projektu 

Rezultaty twarde 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

- Liczba przedsiębiorstw, których 
pracownicy zostali objęci wsparciem, 
min. 10; 
- Liczba pracowników zagroŜonych 
negatywnymi skutkami procesów 
restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, 
którzy zostali objęci działaniami 
szybkiego reagowania: min. 200; 
- Opracowanie min. 200 
Indywidualnych Planów Działania; 
 

- Liczba przedsiębiorstw, których 
pracownicy zostali objęci wsparciem 
min. 15; 
- Liczba pracowników zagroŜonych 
negatywnymi skutkami procesów 
restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, 
którzy zostali objęci działaniami 
szybkiego reagowania: min. 600; 
- Opracowanie min. 600 
Indywidualnych Planów Działania; 
- Liczba osób, które znalazły 
alternatywne miejsce zatrudnienia min. 
100; 

- Liczba przedsiębiorstw, których 
pracownicy zostali objęci wsparciem 
min. 25; 
- Liczba pracowników zagroŜonych 
negatywnymi skutkami procesów 
restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, 
którzy zostali objęci działaniami 
szybkiego reagowania: min. 800; 
- Opracowanie min. 800 
Indywidualnych Planów Działania; 
- Liczba osób, które znalazły 
alternatywne miejsce zatrudnienia min. 
100; 

Rezultaty miękkie 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 
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- Wzrost świadomości pracodawców w 
zakresie potrzeby tworzenia i 
wdraŜania programów zwolnień 
monitorowanych; 
- Wzrost świadomości przedsiębiorców 
działających w regionie na temat 
moŜliwości uzyskania wsparcia w 
zakresie programów outplacement; 
- Wzrost świadomości uczestników 
szkoleń na temat konieczności 
kształcenia i ewentualnego 
przekwalifikowania; 
- Nabycie nowych umiejętności 
zawodowych/zmianę  
kwalifikacji zawodowych uczestników 
szkoleń; 
- Rozwój przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia. 

- Wzrost świadomości pracodawców w 
zakresie potrzeby tworzenia i 
wdraŜania programów zwolnień 
monitorowanych; 
- Wzrost świadomości przedsiębiorców 
działających w regionie na temat 
moŜliwości uzyskania wsparcia w 
zakresie programów outplacement; 
- Wzrost świadomości uczestników 
szkoleń na temat konieczności 
kształcenia i ewentualnego 
przekwalifikowania; 
- Nabycie nowych umiejętności 
zawodowych/zmianę kwalifikacji 
zawodowych uczestników szkoleń; 
- Rozwój przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia. 

- Wzrost świadomości pracodawców w 
zakresie potrzeby tworzenia i 
wdraŜania programów zwolnień 
monitorowanych; 
- Wzrost świadomości przedsiębiorców 
działających w regionie na temat 
moŜliwości uzyskania wsparcia w 
zakresie programów outplacement; 
- Wzrost świadomości uczestników 
szkoleń na temat konieczności 
kształcenia i ewentualnego 
przekwalifikowania; 
- Nabycie nowych umiejętności 
zawodowych/zmianę  
kwalifikacji zawodowych uczestników 
szkoleń; 
- Rozwój przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia. 

Szczegółowe kryteria wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zwolnione, przewidziane do 
zwolnienia lub zagroŜone zwolnieniem z pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników, zamieszkałe (w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego które są/były 
zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i 
modernizacyjne. 

Uzasadnienie: 

Ograniczenie grup docelowych do pochodzących z 
województwa lubelskiego wynika z regionalnego charakteru 
wsparcia w ramach Priorytetu VIII PO KL i ma na celu 
udzielenie wsparcia pracownikom, którzy w związku ze 
zmianami społeczno-gospodarczymi i trudnościami 
ekonomicznymi stojącymi przed ich zakładem pracy czy całą 
branŜą, zostali zwolnieni bądź są naraŜeni są na utratę pracy.  
Za osoby zwolnione zgodnie z SZOP naleŜy rozumieć osoby. 
pozostające bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygasł 
lub został rozwiązany z przyczyn nie dotyczących 
pracowników w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy przed 
dniem przystąpienia do projektu. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu, Wnioskodawca 
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie 
kryterium.  

2. W ramach projektu systemowego przewidziane są do realizacji wszystkie 
formy wsparcia wskazane dla tego typu w SzOP. 

Uzasadnienie: 

Zapewnienie realizacji wszystkich form wsparcia wskazanych 
w SZOP                    w ramach projektu outplacementowego 
umoŜliwi dobór właściwych instrumentów dostosowanych do 
potrzeb uczestników projektu. Kryterium powiązane jest z 
kryterium nr 3 zapewniającym kompleksowość wsparcia. 
 Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu, Wnioskodawca 
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie 
kryterium.  

3. W ramach projektu zastosowane zostaną co najmniej dwa róŜne 
instrumenty wsparcia w odniesieniu do kaŜdego uczestnika 
zamierzającego rozpocząć działalność gospodarczą (kompleksowość 
wsparcia). 

Uzasadnienie: 

Kompleksowość wsparcia powinna przejawiać się przede 
wszystkim w jego ciągłości, a takŜe powinna być uzasadniona 
realnymi potrzebami uczestnika projektu, poprzedzonymi 
analizą potrzeb i oczekiwań oraz opracowaniem 
indywidualnego programu działania pozwalającymi 
na zwiększenie efektywności wydatkowania środków 
przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku                      o dofinansowanie projektu. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
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wniosku o dofinansowanie projektu, Wnioskodawca 
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie 
kryterium.  

 
4. Wszystkie osoby, które nie zostały objęte wsparciem dla osób 

zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, zostaną objęte 
pośrednictwem pracy. 

 Uzasadnienie: 

Kryterium zapewni kompleksowość wsparcia dla osób nie 
podejmujących samozatrudnienia poprzez pomoc w 
znalezieniu nowego miejsca pracy. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu, Wnioskodawca 
zobowiązany jest uzasadnić               w treści wniosku 
spełnianie kryterium.  

 
5. Dodatki motywacyjne wypłacane uczestnikom projektu zostaną w co 

najmniej 70% skierowane do osób, które utraciły zatrudnienie w mikro -, 
małym lub średnim przedsiębiorstwie. 

 Uzasadnienie: 

Kryterium wprowadzone na podstawie Uchwały nr 37 Komitetu 
Monitorującego PO KL w sprawie zatwierdzenia 
szczegółowego kryteriów wyrobu projektów związanych z 
wdraŜaniem Pakietu antykryzysowego PO KL z dnia 25 
czerwca 2009 r, Aktywizacja zawodowa jest procesem 
złoŜonym obejmującym oddziaływanie w róŜnych strefach 
funkcjonowania człowieka      i wymagających trwałego 
zintegrowanego podejścia  w ramach realizowanego projektu, 
w związku z powyŜszym projekt został zaplanowany na 2 lata. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu, Wnioskodawca 
zobowiązany jest uzasadnić                     w treści wniosku 
spełnianie kryterium.  

 
6. Dodatki motywacyjne są wypłacane osobom, które dodatkowo zostały 

objęte co najmniej jedną z poniŜszych form wsparcia przewidzianą w 
ramach projektu: szkoleniami, poradnictwem zawodowym, poradnictwem 
psychologicznym, pośrednictwem pracy. 

 Uzasadnienie: 

Kryterium wprowadzone na podstawie Uchwały nr 37 Komitetu 
Monitorującego PO KL w sprawie zatwierdzenia 
szczegółowego kryteriów wyrobu projektów związanych z 
wdraŜaniem Pakietu antykryzysowego PO KL z dnia 25 
czerwca 2009 r. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu, Wnioskodawca 
zobowiązany jest uzasadnić                   w treści wniosku 
spełnianie kryterium. 

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

 Uzasadnienie: 

Kryterium wprowadzone na podstawie Uchwały nr 37 Komitetu 
Monitorującego PO KL w sprawie zatwierdzenia 
szczegółowego kryteriów wyrobu projektów związanych z 
wdraŜaniem Pakietu antykryzysowego PO KL z dnia 25 
czerwca 2009 r. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu, Wnioskodawca 
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie 
kryterium.  

 
8. 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 wprowadzone na podstawie Uchwały nr 37 Komitetu 
Monitorującego PO KL w sprawie zatwierdzenia 
szczegółowego kryteriów wyrobu projektów związanych z 
wdraŜaniem Pakietu antykryzysowego PO KL z dnia 25 
czerwca 2009 r. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu, Wnioskodawca 
zobowiązany jest uzasadnić w treści wniosku spełnianie 
kryterium.  
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Poddziałanie 8.1.4 
Projekty, których real izacja jest kontynuowana 
 

B1.1  PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu  POKL.08.01.04-06-002/09   „Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą” 
 

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

Cel szczegółowy nr 2: Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania 
zmianą gospodarczą 

Typ/typy projektów (operacji) 
realizowane w ramach projektu 

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 Samorząd Województwa – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 
Departament Gospodarki i Innowacji 

Czy typ projektu (operacji) 
został przewidziany w SzOP 

do realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK X JeŜeli NIE – 
naleŜy 

uzasadnić 

 

NIE  

Okres realizacji projektu 08.2009 – 12.2013 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

w latach 2007 - 2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

901 216,68 PLN 1 005 793,48 PLN 4 600 000 PLN 

Rezultaty planowane do osi ągni ęcia w ramach projektu 

Rezultaty twarde 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 
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- 1 platforma wymiany informacji  
( w ramach istniejącej strony WWW 
projektu i innych form współdziałania) 
między stronami współpracy  
w ramach systemu, m. in. jst, uczelnie 
wyŜsze, instytucje około biznesowe, 
przedstawiciele przedsiębiorstw, inne 
zainteresowane podmioty; 
- 1 model określania deficytów 
informacyjnych w określonych 
obszarach Ŝycia społeczno – 
gospodarczego regionu; 
- 1 grupa robocza określająca i 
oceniająca zapotrzebowania badawcze 
gospodarki regionu; 

- Wzrost poziomu przekazywanych 
informacji u min.150 os./rocznie od 
2011r.; 
- Wzrost o 1 ilości publikowanych 
wyników badań potrzeb inform.; 
- Wzrost o 3 publikowanych badań i 
analiz,  
- Liczba odwiedzin strony internetowej  
wskazywana przez licznik odwiedzin; 

 

- 1 baza zasobów 
informacyjnych/badań i analiz 
społeczno-gospodarczych regionu; 
- 1 system wymiany informacji/wyników 
badań i analiz/dobrych praktyk 
obejmujący szerokie upowszechnienie 
wyników prowadzonych badań i analiz: 
konferencje; publikacje, warsztaty, 
materiały promocyjne, wyjazdy 
studyjne; 
- 1 Model/system prognozowania zmian 
gospodarczych w regionie wraz z 
programem informatycznym do obsługi 
modelu (Szkolenia dla przedstawicieli 
stron współpracy w ramach systemu z 
zakresu prognozowania zmiany 
gospodarczej w regionie i obsługi 
programu informatycznego); 
- 1 platforma wymiany informacji (w 
ramach istniejącej strony WWW 
projektu i innych form współdziałania) 
między stronami współpracy w ramach 
systemu, m.in.: jst, uczelnie wyŜsze, 
instytucje około biznesowe, 
przedstawiciele przedsiębiorstw, inne 
zainteresowane podmioty;                      
- 1 model określania deficytów 
informacyjnych w określonych 
obszarach Ŝycia społeczno – 
gospodarczego regionu; 
- 1 grupa robocza – określająca  i 
oceniająca zapotrzebowania badawcze 
gospodarki regionu: - cykliczne 
spotkania i raporty dla Zarządu 
Województwa proponujące zalecenia 
określonych projektów badawczych; 
- Badania i analizy wskazanych 
obszarów/zagadnień gospodarki 
regionu (min. 10) – wynikające m.in.. z 
zapotrzebowań na określone badania 
powstałych w wyniku działania modelu 
określania deficytów informacyjnych; 
 
 

Rezultaty miękkie 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 
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-Uporządkowanie oraz klasyfikacja 
informacji na temat gospodarki 
województwa lubelskiego, a w wyniku 
tego ułatwienie dostępu do niej; 
-Wzrost świadomości wśród instytucji 
działających w obszarze regionalnej 
gospodarki na temat zrealizowanych i 
bieŜących badań; 

- Nie dotyczy - Wzrost świadomości i wiedzy osób 
korzystających z bazy zasobów 
informacyjnych; 
- Uporządkowanie oraz klasyfikacja 
informacji na temat gospodarki 
województwa lubelskiego, a w wyniku 
tego ułatwienie dostępu do niej; 
- Wzrost świadomości wśród instytucji 
działających w obszarze regionalnej 
gospodarki na temat zrealizowanych i 
bieŜących badań ; 
- Zwiększenie efektywności 
wydatkowania środków na badania, 
unikanie nakładania się obszarów 
badawczych oraz eliminacja luk 
informacyjnych; 
- Zwiększenie skuteczności   
prognozowania trendów oraz reakcji na 
zmianę gospodarczą. 
 

 
 

B1.1  PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu 

  
POKL.08.01.04-06-001/09 „Analiza potencjału eksportowego Lubelszczyzny – badania 
rynków zewnętrznych w kontekście sytuacji społeczno – gospodarczej województwa 
lubelskiego” 
 

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

Cel szczegółowy nr 2: Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania 
zmianą gospodarczą 

Typ/typy projektów (operacji) 
realizowane w ramach projektu 

 
Badania i analizy dotyczące aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania 
zmian społeczno – gospodarczych zachodzących w regionie w kontekście rynku pracy  
i struktury zatrudnienia oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, 
upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji. 

 

Beneficjent systemowy 

 
Samorząd Województwa – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 

Departament Gospodarki i Innowacji 
 

Czy typ projektu (operacji) 
został przewidziany w SzOP 

do realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK X JeŜeli NIE – 
naleŜy 

uzasadnić 

 

NIE  

Okres realizacji projektu 08.2009 –12.2011 
 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

w latach 2007 - 2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

738 955,64 PLN 801 304,10 PLN 1 800 000 PLN 

Rezultaty planowane do osi ągni ęcia w ramach projektu 

Rezultaty twarde 
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w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

- stworzenie strony WWW projektu, 
- liczba odwiedzin strony WWW       
projektu 100 odwiedzin/miesiąc, 
- 1 raporty z badań i analiz, 
- 1 konferencja promująca projekt, 
- materiały promocyjne – 400 
kompletów (teczka, notes, długopis, 
torba materiałowa) 
- liczba uczestników konferencji – 100 
osób 

- 2 raporty z badań i analiz; 
- 2 konferencje promujące projekt; 
- Liczba odwiedzin strony internetowej 
– 100 odwiedzin/miesiąc; 
- Opracowanie multimedialne – 600 
sztuk; 
- Liczba uczestników konferencji – 200 
osób; 

- 3 raporty z badań i analiz; 
- 3 konferencje promujące projekt; 
-materiały promocyjne – 400 
kompletów (teczka, notes, długopis, 
torba materiałowa); 
- liczba uczestników konferencji - 300 
osób; 
- stworzenie strony WWW projektu, 
-liczba odwiedzin strony WWW 
projektu 100 odwiedzin/miesiąc; 

    - opracowanie multimedialne – 600 
sztuk; 

Rezultaty miękkie 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

- uzyskanie informacji o potencjale 
zatrudnieniowym, kondycji 
ekonomicznej przedsiębiorstw z woj. 
Lubelskiego; 
- identyfikacja potrzeb szkoleniowych 
przedsiębiorstw z woj. lubelskiego; 
- pokazanie profilu poŜądanego 
pracownika przez przedsiębiorstwa z 
woj. lubelskiego; 
- podniesienie poziomu wiedzy 
przedsiębiorstw o moŜliwościach i 
perspektywach rozwoju eksportu oraz 
wpływu eksportu na tworzenie miejsc 
pracy; 

 
 

- Uzyskanie informacji o potencjale 
zatrudnieniowym, kondycji 
ekonomicznej przedsiębiorstw z woj. 
lubelskiego; 
- Uzyskanie niezbędnej wiedzy do 
podejmowania działań w zakresie 
kształtowania  polityki rozwoju 
regionalnego; 
- Podniesienie poziomu wiedzy 
przedsiębiorstw o moŜliwościach i 
perspektywach rozwoju eksportu oraz 
wpływu eksportu na tworzenie nowych 
miejsc pracy; 
- Identyfikacja potrzeb szkoleniowych 
przedsiębiorstw z woj. lubelskiego; 
- Pokazanie profilu poŜądanego 
pracownika przez przedsiębiorstwa z 
woj. lubelskiego; 
- Dostarczenie wiedzy o potrzebach 
produktowych i usługowych na rynkach 
zewnętrznych; 
- Poprawa wizerunku województwa i 
wzrost zainteresowania inwestorów 
zagranicznych regionem; 
- Wzmocnienie pozycji adaptacyjnej 
przedsiębiorstw w obszarze 
prowadzenia działalności eksportowej. 

- uzyskanie informacji o potencjale 
zatrudnieniowym, kondycji 
ekonomicznej przedsiębiorstw z woj. 
Lubelskiego; 
- podniesienie poziomu wiedzy 
przedsiębiorstw o moŜliwościach i 
perspektywach rozwoju eksportu oraz 
wpływu eksportu na tworzenie miejsc 
pracy; 
- wzmocnienie pozycji adaptacyjnej 
przedsiębiorstw w obszarze 
prowadzenia działalności eksportowej 
- dostarczenie wiedzy o potrzebach 
produktowych i usługowych na rynkach 
zewnętrznych; 
- uzyskanie niezbędnej wiedzy do 
podejmowania działań w zakresie 
kształtowania polityki rozwoju 
regionalnego; 
- identyfikacja potrzeb szkoleniowych 
przedsiębiorstw z woj. lubelskiego, 
- pokazanie profilu poŜądanego 
pracownika przez przedsiębiorstwa z 
woj. lubelskiego; 
- poprawa wizerunku województwa i 
wzrost zainteresowania inwestorów 
zagranicznych regionem. 
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KARTA DZIAŁANIA 8.2 
 

Poddziałanie 8.2.1 
 
LP. 
Konkursu:  A.1 Planowany termin ogłoszenia 

konkursu I kw. X II kw.  III 
kw.  IV 

kw.  

Typ konkursu 
Otwarty  X 

 
Zamkni ęty  

Planowana alokacja 5 000 000 PLN 
Typ/typy projektów  

(operacji) 
przewidziane do 

realizacji w ramach 
konkursu 

1. staŜe i szkolenia praktyczne dla: 
- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, 
- pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i 
naukowo-dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach (1). 

Szczegółowe 
kryteria wyboru 

projektów 

Kryteria dostępu 
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego                  

(w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 
lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 
lubelskiego). 

Uzasadnienie: 

Kryterium jest zgodne z SZOP a ograniczenie 
grup docelowych wynika z regionalnego 
charakteru wsparcia w ramach Priorytetu VIII 
PO KL. IP nie określa branŜ przechodzących 
procesy modernizacyjne i adaptacyjne w celu 
niezawęŜania moŜliwości udzielania wsparcia 
pracownikom, którzy w związku ze zmianami 
społeczno-gospodarczymi i trudnościami 
ekonomicznymi stojącymi przed ich zakładem 
pracy czy całą branŜą naraŜeni są na utratę 
pracy.  
W przypadku, gdy projekt obejmuje typy 
operacji: 
- staŜe i szkolenia praktyczne, 
zawarty w kryterium wymóg regionalnego 
charakteru grupy docelowej nie odnosi się do 
pracowników uczelni i jednostek naukowych. 
(informacja o powyŜszym wyłączeniu będzie 
zawarta w dokumentacji konkursowej). 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku                                
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

1 

2. 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 lubelskiego z moŜliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji wdraŜanego projektu oraz zapewniające 
uczestnikom projektu moŜliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 
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Uzasadnienie: 

Lokalizacja biura projektu  na terenie woj. 
lubelskiego ułatwi uczestnikom dostęp do 
świadczonych usług   w ramach projektu oraz 
sprawną współpracę na etapie realizacji 
projektu. Wprowadzenie powyŜszego kryterium 
ma równieŜ na celu rozwój oraz wzmocnienie 
regionalnego i lokalnego potencjału 
instytucjonalnego oraz organizacyjnego 
województwa. Lokalizacja administracji 
projektów jest zgodna z obszarem realizacji 
projektów.  
Zgodnie z zapisem kryterium biuro projektu 
powinno być prowadzone na terenie 
województwa lubelskiego przez cały okres 
realizacji projektu czyli do momentu rozliczenia 
ostatniego wniosku Beneficjenta o płatność. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się 
do 

typu/typów 
operacji 

(nr) 

1 

3.  Projekt jest realizowany w partnerstwie przedsiębiorstwo– sektor naukowo – badawczy. 

Uzasadnienie: 

Dla wzmocnienia atrakcyjności regionu 
zasadnicze znaczenie ma wsparcie dla 
współpracy sfery nauki i przedsiębiorczości. 
Istniejący w regionie potencjał naukowo-
badawczy skupiony w szkołach wyŜszych jest 
jedną z jego mocnych stron i szansą  
w budowaniu konkurencyjności regionalnej 
gospodarki. Kryterium ma na celu 
wzmocnienie i poszerzenie zakresu 
współpracy sektora przedsiębiorstw oraz sfery 
B+R. Partnerstwo podmiotów stanowi 
gwarancję efektywnej realizacji zadań                    
w ramach realizowanego projektu.  
Kryterium zostanie zweryfikowane                         
na podstawie zapisów we wniosku                           
o dofinansowanie projektu. 

Stosuje 
się do 
typu/typów 
operacji 
(nr) 

1 

4. Okres realizacji  projektu nie przekracza 12 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

MoŜliwość wykazania się przez 
Wnioskodawców elastycznością i szybkością 
reakcji na bieŜące zmiany występujące na 
rynku regionalnym oraz potrzebę reakcji w tym 
zakresie. Kryterium pozwoli na zachowanie 
płynności wydatkowania środków EFS oraz na 
zmniejszenie ryzyka związanego z 
nieadekwatnością wsparcia w projekcie o 
dłuŜszym okresie realizacji. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu.   

Stosuje się 
do 
typu/typów 
operacji 
(nr) 

1 

5. StaŜe i szkolenia praktyczne realizowane w ramach projektu trwają nie dłuŜej niŜ 6 
miesięcy. 
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Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu wspieranie transferu 
wiedzy w ramach współpracy pracowników 
przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych w 
sektorach o strategicznym znaczeniu dla 
regionu co wpłynie na wzmocnienie 
atrakcyjności regionu, poprzez organizowanie 
staŜy i szkoleń praktycznych. Ograniczenie 
okresu trwania staŜy słuŜy osiągnięciu 
właściwego celu wsparcia definiowanego w 
kategoriach wzmocnienia struktur transferu 
wiedzy. Osoby odbywające staŜ w ramach 
Poddziałania 8.2.1 inicjują proces budowania 
trwałych powiązań pomiędzy jednostkami 
naukowymi a przedsiębiorstwami, a celem 
takiej formy wsparcia nie jest bezpośrednio 
podwyŜszanie kwalifikacji pracowników 
przedsiębiorstw/pracowników naukowych. 
Osoby delegowane na staŜ posiadają juŜ 
odpowiedni zasób wiedzy, kompetencji, od 
których zaleŜy inicjowanie ww procesu. 
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 

6. W projekcie Wnioskodawca wykorzystuje wyniki badań/analiz dotychczas wypracowanych  
w ramach Priorytetu VIII PO KL w województwie  lubelskim. 

Uzasadnienie: 

Wsparcie oferowane w ramach projektów  
powinno wynikać z badań/analiz sytuacji oraz 
trendów panujących w gospodarce 
Lubelszczyzny opracowanych/wypracowanych w 
wyniku dotychczas realizowanych projektów 
badawczych na Lubelszczyźnie w ramach 
Priorytetu VIII PO KL, ze szczególnym 
uwzględnieniem projektów systemowych. 
Takie rozwiązanie pozwoli na dofinansowanie 
projektów stanowiących odpowiedź na aktualne 
problemy/potrzeby gospodarki i przedsiębiorców 
Lubelszczyzny z uwzględnieniem zmiany 
trendów oraz regionalnej specyfiki. 
Odnośniki do stron internetowych  zawierających 
badania/analizy wypracowane dotychczas w 
ramach Priorytetu VIII PO KL w województwie 
lubelskim są dostępne na stronie 
www.efs.lubelskie.pl . 
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 

Kryteria strategiczne 
1. Projekt obejmuje staŜe i szkolenia praktyczne dla pracowników 
jednostek naukowych w przedsiębiorstwach działających w 
obszarze ekoenergetycznym. 

WAGA 7 
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Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu wzmocnienie współpracy 
między przedsiębiorcami i pracownikami 
jednostek naukowych. StaŜ w 
przedsiębiorstwie, którego funkcjonowanie ma 
pozytywny wpływ na środowisko naturalne, 
zgodnie z zasadą zrównowaŜonego rozwoju 
daje moŜliwość rozwoju osobistego, 
wykorzystania potencjału naukowego w 
dziedzinach „zielonej gospodarki”, nawiązania 
interesujących kontaktów w trakcie 
zdobywania praktycznej wiedzy biznesowej  
z zakresu ekologii.  Przedsiębiorstwo  
natomiast, oprócz podniesienia swojej 
konkurencyjności i ekologicznych standardów 
działalności na rynku, udoskonala procesy 
produkcji i wprowadza innowacyjne 
rozwiązania. 
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. Jednym z rezultatów staŜu pracowników naukowych                           
w przedsiębiorstwach będzie opracowanie przynajmniej jednego 
rozwiązania innowacyjnego dla danego przedsiębiorstwa. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma za zadanie skierowanie wsparcia 
na rozwiązanie konkretnych problemów 
przedsiębiorstwa i przyniesie praktyczne 
korzyści dla sektora biznesowego. Z badań 
prowadzonych w ramach Regionalnej Strategii 
Innowacji wynika, iŜ oferta jednostek badawczo 
– rozwojowych jest niedopasowana do 
wymogów rynku oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw.  StaŜ pracowników naukowych 
w przedsiębiorstwach  przyczyni się do 
intensyfikacji procesu transferu wiedzy,  
głębszego rozpoznania sytuacji danego 
przedsiębiorstwa, w wyniku czego moŜliwe 
będzie opracowanie rozwiązań innowacyjnych 
precyzyjnie profilowanych na jego potrzeby.  
Kryterium obliguje do wskazania wymiernego 
efektu  realizacji projektu w postaci 
innowacyjnego rozwiązania dostosowanego do 
oczekiwań przedsiębiorstwa. 
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 

3. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 20% 
kobiety. 

WAGA 15 
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Uzasadnienie: 

Wg danych GUS (Nauka i Technika 2008 r.) 
potencjał B+R woj. lubelskiego stanowią 42 
jednostki w których łącznie zatrudnionych jest 
ponad 3200, przy czym udział kobiet wśród 
pracowników kształtuje się na poziomie ok. 
40% (GUS: Rocznik Statystyki 
Rzeczypospolitej Polskiej 2008;Szkolnictwo 
wyŜsze w 2009r.) Sytuację potwierdza 
dodatkowo raport z badania „Postawy 
studentów, absolwentów i pracowników 
naukowych zamieszkałych lub pracujących na 
terenie woj. lubelskiego wobec 
przedsiębiorczości akademickiej”. Dane z UW 
w Lublinie podają, iŜ w latach 2005-2008 w 
Senacie było 19% kobiet ,wśród dziekanów 
8% kobiet, wśród dyrektorów instytutów, katedr 
i zakładów-25% kobiet. Nierówności te w 
sektorze B+R powodują konieczność wsparcia 
kobiet jako grupy defaworyzowanej. 
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) 

 

4. Projekt obejmuje staŜe i szkolenia praktyczne dla pracowników 
przedsiębiorstw w jednostkach naukowych reprezentujących 
strategiczne dla regionu dziedziny nauki (tj. rolnictwo, ochrona 
środowiska, biotechnologia i medycyna, optoelektronika, eko-
energetyka i zielone technologie). 

WAGA 8 

Uzasadnienie: 

Kryterium umoŜliwi promowanie projektów 
operujących w dziedzinach strategicznych dla 
gospodarki regionu opartej na wiedzy. 
Wspieranie firm działających w tych branŜach 
wynika z konieczności wspierania regionalnej 
gospodarki i realizacji dokumentów 
strategicznych tj. Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego na lata 2006–2020 
oraz Regionalnej Strategii Innowacji. 
Kryterium komplementarne jest z działaniami 
realizowanymi w ramach projektu systemowego 
„Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji” 
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 

 
 
Poddziałanie 8.2.2 
Projekty, których real izacja jest kontynuowana 
 

B1.1  PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II” 
 

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

Cel szczegółowy nr 2: Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania 
zmianą gospodarczą 

Typ/typy projektów (operacji) 
realizowane w ramach projektu 

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

Beneficjent systemowy Samorząd Województwa – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 
Departament Gospodarki i Innowacji 
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Czy typ projektu (operacji) 
został przewidziany w SzOP 

do realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK X JeŜeli NIE – 
naleŜy 

uzasadnić 

 

NIE  

Okres realizacji projektu 10.2010 -12.2013 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

100 000 PLN 3 543 790 PLN 13 000 000 PLN 

Rezultaty planowane do osi ągni ęcia w ramach projektu 

Rezultaty twarde 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

- przygotowanie metodologii i 
harmonogramu realizacji projektu; 
 

- udział 20% doktorantów w 
konferencjach naukowych; 

- 60 sprawozdań z przebiegu studiów 
doktoranckich uwzględniających 
postępy w realizacji prac doktorskich i 
zawierających opinie promotorów w 
ramach toku studiów; 

- stypendia naukowe dla 170 
doktorantów na okres 18 miesięcy; 

- raport z ewaluacji projektu, wydanie 
publikacji ksiąŜkowej zawierającej 
analizę porównawczą dwóch 
projektów, wyniki prac doktorskich; 

- udział 80% doktorantów w 
konferencjach naukowych; 

- 170 sprawozdań z przebiegu studiów 
doktoranckich, uwzględniających 
postępy w realizacji prac doktorskich i 
zawierających opinie promotorów w 
ramach toku studiów; 

- 10 posterów naukowych 
zaprezentowane na konferencjach; 

- doktoranci opublikują co najmniej18 
publikacji naukowych w czasopismach 
znajdujących się na liście opracowanej 
przez MNiSzW; 

 

Rezultaty miękkie 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

 - wzrost umiejętności pracowniczych, 
zdolności motywacyjnych oraz 
osobistych predyspozycji 60 
doktorantów; 

- wzrost zainteresowania pracą 
naukową w dziedzinach szczególnie 
istotnych dla rozwoju regionu u 60 
doktorantów; 

- wzrost umiejętności pracowniczych, 
zdolności motywacyjnych oraz 
osobistych predyspozycji doktoranta; 

- wzrost zainteresowania pracą naukową 
w dziedzinach szczególnie istotnych dla 
rozwoju regionu; 

- wzrost świadomości wśród 
pracowników naukowych w zakresie 
zapotrzebowania na usługi i technologie 
innowacyjne w regionie; 
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B1.2  PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu „Wsparcie Regionalnej sieci współpracy” 
 

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

Cel szczegółowy nr 2: Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania 
zmianą gospodarczą 

Typ/typy projektów (operacji) 
realizowane w ramach projektu 

 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 słuŜące kojarzeniu partnerów i promocji transferu 
wiedzy i innowacji 
- rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji 

 

Beneficjent systemowy 
Samorząd Województwa – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 

Departament Gospodarki i Innowacji 
Czy typ projektu (operacji) 

został przewidziany w SzOP 
do realizacji w trybie 

systemowym? 

TAK X JeŜeli NIE – 
naleŜy 

uzasadnić 

 

NIE  

Okres realizacji projektu 09.2010 – 12.2012 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

604 300 PLN 1 000 000 PLN 2 500 000 PLN 

Rezultaty planowane do osi ągni ęcia w ramach projektu 

Rezultaty twarde 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

 
- organizacja konferencji promującej 
projekt; 
- opracowanie strategicznych kryteriów 
doboru problemów badawczych 
zgodnych z RSI; 

- dokonanie 10 badań naukowych w 
przedsiębiorstwach regionu w zakresie 
RSI; 
- poszerzenie istniejącej bazy danych 
naukowców i ekspertów o nowych 
liderów Innowacji o 20 osób; 

- dokonanie 40 badań naukowych                              
w przedsiębiorstwach regionu w 
zakresie RSI; 
- poszerzenie istniejącej bazy danych 
naukowców i ekspertów o nowych 
liderów Innowacji o 30 osób; 
- wydanie publikacji z rekomendacjami 
dla dalszego rozwoju systemu 
Innowacji; 
- wzmocnienie sieci współpracy między 
środowiskiem nauki i biznesu. 
 

Rezultaty miękkie 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

- podniesienie świadomości grup 
docelowych w zakresie potrzeb 
związanych z transferem technologii; 
 

- zwiększenie dostosowania oferty 
środowiska naukowego do potrzeb 
przedsiębiorców; 
- wzrost popytu na wyspecjalizowane 
usługi dla przedsiębiorców; 

- zwiększenie dostosowania oferty 
środowiska naukowego do potrzeb 
przedsiębiorców; 
- wzrost popytu na wyspecjalizowane 
usługi dla przedsiębiorców; 
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B1.3  PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu POKL.08.02.02-06-001/09 „Foresight regionalny szansą ukierunkowanego rozwoju 
produkcji z sektora MŚP” 

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

Cel szczegółowy nr 2: Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania 
zmianą gospodarczą 

Typ/typy projektów (operacji) 
realizowane w ramach projektu 

1.  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 słuŜące kojarzeniu partnerów i promocji transferu 
wiedzy i innowacji 
- rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji 
 

Beneficjent systemowy 
Samorząd Województwa – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 

Departament Gospodarki i Innowacji 
Czy typ projektu (operacji) 

został przewidziany w SzOP 
do realizacji w trybie 

systemowym? 

TAK X JeŜeli NIE – 
naleŜy 

uzasadnić 

 

NIE  

Okres realizacji projektu 08.2009 – 02.2011 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

275 500 PLN 424 500 PLN 700 000 PLN 

Rezultaty planowane do osi ągni ęcia w ramach projektu 

Rezultaty twarde 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

 - raport z badania Delhi; 
- raport zawierający kluczowe kierunki 
rozwoju sektora MSP w województwie 
lubelskim,  wyniki krzyŜowej analizy 
wpływów i konsultacji społecznych; 
 -raport końcowy zawierający min. 
scenariusze rozwoju województwa 
lubelskiego do roku 2020; 
- prezentacja wyników badań na 
konferencjach/ seminariach; 

 

- raport z badania Delhi; 
- raport zawierający kluczowe kierunki 
rozwoju sektora MSP w województwie 
lubelskim,  wyniki krzyŜowej analizy 
wpływów i konsultacji społecznych; 
 -raport końcowy zawierający min. 
scenariusze rozwoju województwa 
lubelskiego do roku 2020; 
- prezentacja wyników badań na 
konferencjach/ seminariach; 
 

Rezultaty miękkie 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 
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- wzrost świadomości pracowników 
nauki w zakresie zapotrzebowania na 
rozwiązania innowacyjne w skali 
regionu; 
 - wzrost świadomości przedsiębiorców 
co do konieczności wprowadzania 
innowacyjnych technologii; 
- rozbudzenie zainteresowania 
rozwiązaniami innowacyjnymi w 
aspekcie rozwoju przedsiębiorczości w 
regionie; 
- wzrost konkurencyjności firm i 
regionu dzięki zwiększonemu 
poziomowi inwestycji w rozwój 
nowoczesnych technologii; 

- wzrost świadomości pracowników 
nauki w zakresie zapotrzebowania na 
rozwiązania innowacyjne w skali 
regionu; 
 - wzrost świadomości przedsiębiorców 
co do konieczności wprowadzania 
innowacyjnych technologii; 
- rozbudzenie zainteresowania 
rozwiązaniami innowacyjnymi w 
aspekcie rozwoju przedsiębiorczości w 
regionie; 
- wzrost konkurencyjności firm i regionu 
dzięki zwiększonemu poziomowi 
inwestycji w rozwój nowoczesnych 
technologii; 

 
B1.4  PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu POKL.08.02.02-06-002/10 „Tu i Teraz - Lubelski Portal Gospodarczy” 
 

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

Cel szczegółowy nr 2: Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania 
zmianą gospodarczą 

Typ/typy projektów (operacji) 
realizowane w ramach projektu 

2.  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 słuŜące kojarzeniu partnerów i promocji transferu 
wiedzy i innowacji, 
- rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji. 
 

Beneficjent systemowy Samorząd Województwa – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 
Departament Gospodarki i Innowacji 

Czy typ projektu (operacji) 
został przewidziany w SzOP 

do realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK X JeŜeli NIE – 
naleŜy 

uzasadnić 

 

NIE  

Okres realizacji projektu 05. 2010  – 12.2013  

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

500 000 PLN 926.802,36 PLN 3 000 000 PLN 

Rezultaty planowane do osi ągni ęcia w ramach projektu 

Rezultaty twarde 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 
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- poprawa wytworzonej funkcjonalności 
portalu jako narzędzia transferu wiedzy 
w procesie budowania RSI: (eksperci 
on-line, rozszerzenie sieci współpracy 
na nowych uczestników,  promocja i 
popularyzacja dotychczasowych 
osiągnięć, poprawa funkcjonalności 
informatycznej, itp.); 

−  tworzenie sieci współpracy; 
− zdobycie nowych umiejętności i 

kwalifikacji przez pracowników DGI; 
−  wzrost podaŜy usługi i 

technologicznych rozwiązań; 

- wykreowanie nowych czterech funkcji 
portalu w oparciu o zasadę web 2.0; 
- rozszerzenie sieci współpracy o 
nowych uczestników; 
- wykreowanie przynajmniej trzech 
klastrów branŜowych w oparciu o 
struktury nieformalne; 
- powstanie 20 innowacyjnych 
przedsiębiorstw; 
- poprawa wytworzonej funkcjonalności 
portalu, promocja i popularyzacja 
dotychczasowych osiągnięć; 
- opracowanie i udostępnienie bazy 
danych naukowców – liderów Innowacji 
oraz ich kompetencji w zakresie 
wsparcia merytorycznego dla biznesu 
w portalu; 
- opracowanie bazy danych problemów 
badawczych ze strony biznesu w 
module portalu. 

Rezultaty miękkie 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

- dalszy wzrost świadomości w zakresie 
zapotrzebowania na innowacje i 
technologie, rozwój społeczeństwa 
informacyjnego, utrzymanie wzrostu 
świadomości pracowników nauki dot. 
konieczności tworzenia nowoczesnych i 
innowacyjnych technologii, dalsze 
zwiększanie popytu na innowacyjność 
wśród przedsiębiorców, pogłębianie 
zaufania pomiędzy pracownikami sfery 
nauki a biznesu, integracja w ramach 
portalu rozproszonych usług itp.; 
 
 

− poprawa przepływu informacji 
pomiędzy władzami regionu a 
społecznościami lokalnymi, poprawa 
reaktywności władz regionu na 
potrzeby mieszkańców; 

−  rozwój postaw charakterystycznych 
dla społeczeństwa obywatelskiego 
rozbudzenie popytu na innowacyjność;  

− rozwój społeczeństwa informacyjnego; 

- funkcjonalne podniesienie trakcyjności 
w ramach  regionalnego systemu  
innowacji. 

 

 
B1.5  PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i tytuł projektu POKL.08.02.02-06-001/10 Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010 – 2013 
 

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

Cel szczegółowy nr 2: Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania 
zmianą gospodarczą 

Typ/typy projektów (operacji) 
realizowane w ramach projektu 

3.   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 słuŜące kojarzeniu partnerów i promocji transferu 
wiedzy i innowacji 
- rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji 
 

Beneficjent systemowy Samorząd Województwa – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 
Departament Gospodarki i Innowacji 

Czy typ projektu (operacji) 
został przewidziany w SzOP 

do realizacji w trybie 
systemowym? 

TAK X JeŜeli NIE – 
naleŜy 

uzasadnić 

 

NIE  
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Okres realizacji projektu 01. 2010 – 12. 2013 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

300 000 PLN 589.500,00 PLN 2 000 000 PLN 

Rezultaty planowane do osi ągni ęcia w ramach projektu 

Rezultaty twarde 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

- 1 konferencja naukowa; 
- opracowane projektu badawczego 
(zaprojektowanie badań) zgodnych z 
RSI; 
- opracowanie kampanii promocyjnej; 

− Przeprowadzenie dwóch cykli 
badawczo - analitycznych kapitału 
intelektualnego; 

− wykonanie analizy konfirmacji; 
− dywersyfikacja i ulokalnienie polityki 

innowacyjnej regionu; 
 

−  wykonanie trzech analiz w zakresie 
kapitału: ludzkiego, społecznego, 
strukturalnego i relacji; 

− 4 cykle badawcze o charakterze 
panelowym; 

− 80 ekspertyz - w kaŜdym cyklu 
badawczym po 20 ekspertyz; 

− wykonanie analizy konfirmacji; 
− raport końcowy dla prac nad 

rozwojem Regionalnego Systemu 
Innowacji obejmujący wyniki 80-ciu 
ekspertyz i wyniki analizy konfirmacji. 

 

Rezultaty miękkie 

w latach 2007-2010 w roku 2011 ogółem w projekcie 

- zwiększenie świadomości w zakresie 
potrzeb informacyjnych dotyczących 
stanu gospodarki regionu; 

− promocja Kapitału Intelektualnego 
będącego podstawą dla określenia 
celów rozwojowych samorządów 
lokalnych i przedsiębiorstw regionu; 

- wywołanie społecznej dyskusji nad 
problemami rozwojowymi regionu; 
- stworzenie czynników regiono - 
twórczych i umacniających wspólnotę 
regionalną. 

 
  



39 
 

 
INFORMACJE NA TEMAT WDRA śANIA PRIORYTETU VIII  

 
D. PROJEKTY INNOWACYJNE 

D.1 Projekty innowacyjne testuj ące wdra Ŝane w trybie konkursowym 

Lp. 
konkursu D.1.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw.  II kw.  III 

kw. X IV 
kw.  

Typ konkursu  
Otwarty   

 
Zamkni ęty x 

 

Planowana alokacja 5 000 000 PLN 

Instytucja ogłaszająca 
konkurs: IP / IP2 

Samorząd Województwa  Lubelskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – Instytucja Pośrednicząca 

Tematy dla projektów 
innowacyjnych 

1.  Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+. 
 

2. Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki. 
Konkurs na projekty z 
komponentem 
ponadnarodowym 
uwzględnianym poprzez 
kryteria szczegółowe 

nie dotyczy  

Konkurs na projekty z 
komponentem 
ponadnarodowym 
nieuwzględnianym poprzez 
kryteria szczegółowe 

nie dotyczy 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1. Okres realizacji  projektu nie przekracza 36 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Kryterium umoŜliwia precyzyjne zaplanowanie 
przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 
zwiększenie efektywności oraz sprawne 
rozliczanie finansowe wdraŜanego projektu. Daje 
takŜe moŜliwość wykazania się przez 
Wnioskodawców elastycznością i szybkością 
reakcji na bieŜące zmiany występujące na rynku 
regionalnym oraz potrzebę reakcji w tym zakresie 
a tym samym lepsze dostosowanie oferowanego 
wsparcia do aktualnych potrzeb w regionie. 
Kryterium pozwoli na zachowanie płynności 
wydatkowania środków EFS.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.   

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1-2 

2. Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN. 

Uzasadnienie: 

Minimalna wartość projektu pozwoli na 
osiągnięcie  odpowiedniej jakości i 
kompleksowości wsparcia  w ramach projektów. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.  
  

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1-2 

3. Projekt zakłada wypracowanie rozwiązań w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia osób w grupie 
wiekowej 50+ w regionie w kierunku rozwoju sektora usług. 
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 Uzasadnienie: 

Diagnoza przeprowadzona w ramach Strategii 
Rozwoju Województwa Lubelskiego wskazuje 
jako jedną z podstawowych słabości regionu na 
tle kraju t niska wydajność pracy. Fakt ten 
podyktowany jest niekorzystną strukturą 
zatrudnienia tj. duŜą dysproporcją zatrudnienia w 
sektorze rolnictwa oraz w przemyśle, dominacją 
rolnictwa i zatrudnienia w tradycyjnych sektorach 
gospodarki, przestarzałą strukturą sektora 
rolnego, przestarzałą strukturą gałęziową 
przemysłu i niskim udziałem w sektorze produkcji 
działów wysokiej i średniowysokiej techniki. 
Istnieje więc silna potrzeba restrukturyzacji 
zatrudnienia w regionie w kierunku rozwoju 
sektora usług. Poprawa sytuacji ekonomicznej na 
wsi, w tym głównie w rolnictwie, jest jednym z 
najistotniejszych warunków trwałego rozwoju oraz 
wielostronnego zrównowaŜonego rozwoju 
województwa lubelskiego. Przyspieszenie tempa 
restrukturyzacji sektorowej gospodarki i 
dynamicznego rozwoju sektora usług jest 
warunkiem zwiększenia wydajności pracy w 
województwie lubelskim.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w 
treści wniosku spełnianie kryterium.  

Stosuje się do 
Tematu (nr)          1 

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

 Uzasadnienie: 

Wprowadzenie powyŜszego kryterium ma na celu 
rozwój oraz wzmocnienie regionalnego  
i lokalnego potencjału instytucjonalnego oraz 
organizacyjnego województwa. Wynika równieŜ z 
konieczności stałego reagowania Beneficjenta na 
dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku 
pracy. Zgodnie z zapisem kryterium biuro projektu 
powinno być prowadzone na terenie województwa 
lubelskiego przez cały okres realizacji projektu 
czyli do momentu rozliczenia ostatniego wniosku 
Beneficjenta o płatność. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
Tematu (nr)         1-2 

5. Projektodawca składa nie więcej niŜ dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego 
konkursu. 
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 Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 
umoŜliwiających korzystanie z dofinansowania 
projektów większej liczbie Wnioskodawców. 
UmoŜliwia precyzyjne zaplanowanie 
przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 
zwiększenie efektywności i stworzenie warunków 
sprzyjających konkurencyjności rozwiązań 
innowacyjnych, które mają stanowić końcowy 
efekt – rezultat realizowanych projektów. 
Przyczyni się takŜe do róŜnorodności projektów 
realizowanych przez beneficjentów i wyŜszej 
jakości składanych wniosków o dofinansowanie 
projektów Uwzględniając wieloetapowość procesu 
wdraŜania projektów innowacyjnych ma równieŜ 
za zadanie  ograniczyć koszty zarządzania 
projektami w przypadku większej liczby wniosków 
od jednego Wnioskodawcy. Kryterium w 
przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do 
występowania danego podmiotu w charakterze 
beneficjenta , a nie partnera. Oznacza to, Ŝe 
niezaleŜnie od maksymalnie dwóch wniosków, w 
których dany podmiot występuje w charakterze 
beneficjenta, moŜe występować  w innych 
wnioskach złoŜonych w tym samym konkursie w 
charakterze partnera.   
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
rejestru wniosków zgłoszonych na konkurs. 

Stosuje się do 
Tematu (nr)         1-2 

6. Rozwiązania wypracowane w ramach projektu  ukierunkowane są na tworzenie rozwiązań w ramach 
poszczególnych uczelni wspomagających system komercjalizacji wiedzy oraz wymiany informacji 
pomiędzy sektorem naukowo – badawczym a przedsiębiorcami. 

Uzasadnienie: 

Jak wynika z Raportu „Bariery współpracy 
przedsiębiorców i ośrodków naukowych” 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 
przedsiębiorcy nie wiedzą o moŜliwości 
współpracy z naukowcami lub nie są taką 
współpracą zainteresowani. W regionie 
Lubelszczyzny widoczna jest z jednej strony  
potrzeba inwestowania w innowacje a z drugiej 
strony niechęć przedsiębiorców do tego typu 
działań. Raport wskazuje takŜe na wysoką 
skuteczność podjęcia współpracy poprzez 
zainicjowanie jej ze strony środowisk naukowych. 
Biorąc pod uwagę liczne ośrodki naukowe którymi 
region moŜe się szczycić istotne jest wzmocnienie 
procesu transferu wiedzy i współpracy świata 
nauki i biznesu, którego efektem będzie 
zwiększenie innowacyjności i stymulowanie 
regionalnej gospodarki. Kryterium ma na celu 
zobligowanie Projektodawców do wypracowania 
struktur, które umoŜliwią bezpośredni kontakt 
naukowców i przedsiębiorców, stając się forum do 
poszukiwania pola współpracy poszczególnych 
przedsiębiorców z naukowcami. Kryterium jest 
komplementarne z tematem innowacyjnym 
realizowanym w ramach komponentu centralnego 
w Priorytecie IV PO KL. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.  

Stosuje się do 
Tematu (nr) 2 

7. Wypracowane w ramach projektu produkty adresowane są do uŜytkowników z województwa 
lubelskiego. 
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 Uzasadnienie: 

Kryterium wynika z regionalnego charakteru 
Priorytetu VIII PO KL i uzasadnione jest 
koniecznością odniesienia realizowanego projektu 
do potrzeb regionalnych.   
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w 
treści wniosku spełnianie kryterium.  
 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 

1-2 

Kryteria strategiczne 

1. Projekt zakłada wypracowanie mechanizmu wspomagającego 
reorientację zawodową osób 50+  w kierunku świadczenia usług 
opiekuńczych. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu premiowanie projektów 
zakładających przekwalifikowanie zawodowe  
uczestników projektu. Osoby w wieku 50+ 
charakteryzują się wysokim potencjałem 
rozwojowym w zakresie zatrudniania  w sektorze 
usług opiekuńczych. Są postrzegane na rynku 
pracy jako osoby bardziej wiarygodne i godne 
zaufania w roli opiekuna osób wymagających tego 
rodzaju usług. Sektor ten jest szansą dla osób 
50+, które są przedwcześnie „wypychane” z rynku 
pracy. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w 
treści wniosku spełnianie kryterium.  
 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1 

2. Projektodawca lub Partner na dzień złoŜenia wniosku  
o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie  
w realizacji projektów badawczo – rozwojowych w obszarze 
adaptacyjności. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium definiuje realizatorów projektów jako 
podmioty posiadające doświadczenie w realizacji 
projektów o charakterze badawczo – 
rozwojowym. w obszarze adaptacyjności, co 
wpłynie na jakość składanych wniosków o 
dofinansowanie oraz zwiększy efektywność  
oddziaływania wypracowanych w ramach 
projektów modeli /produktów. Realizacja projektu 
nastawionego na badanie i rozwój konkretnego, 
innowacyjnego produktu bądź upowszechnienie i 
włączenie do głównego nurtu polityki dobrych 
praktyk wymaga duŜego doświadczenia w 
koordynacji oraz organizacji takiego procesu. 
Kryterium doświadczenia wprowadza się w celu 
minimalizacji ryzyka niepowodzenia projektu oraz 
zwiększenia szansy na sukces.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w 
treści wniosku spełnianie kryterium.  
 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1-2 

3. Projektodawca lub Partner na dzień złoŜenia wniosku  
o dofinansowanie posiada doświadczenie w upowszechnianiu  
i włączaniu do głównego nurtu polityki wypracowanego produktu 
(modelu/narzędzia/instrumentu). 

WAGA 10 
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 Uzasadnienie: 

Kryterium zapewni realizację projektów przez 
podmioty posiadające doświadczenie  
w upowszechnianiu i włączaniu do głównego 
nurtu polityki wypracowanego produktu. Kryterium 
przyczyni się do  zwiększenia efektywności 
oddziaływania realizowanych projektów oraz 
wpłynie na uŜyteczność i trwałość 
wypracowanych innowacyjnych rozwiązań.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.  
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w 
treści wniosku spełnianie kryterium. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w 
treści wniosku spełnianie kryterium.  
 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 1-2 

4. Projekt realizowany jest w partnerstwie jednostki naukowo-
badawczej z przedsiębiorstwem. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium zakłada uczestnictwo ww. podmiotu               
w procesie programowania rozwiązań 
stanowiących końcowy efekt – rezultat projektu.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.  
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić w 
treści wniosku spełnianie kryterium. 

Stosuje się do 
Tematu (nr) 2 

 
 
 
 

 
E. PROJEKTY WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ 

E.1 Projekty współpracy ponadnarodowej wdra Ŝane w trybie konkursowym 

Nr Działania / 
Poddziałania 8.1.3 

LP. 
Konkursu E.1.1 Planowany termin ogłoszenia 

konkursu I kw.  II kw.  III kw.  IV kw. X 

Typ konkursu  Otwarty    
Zamkni ęty X 

Planowana alokacja 5 500 000 PLN (w tym, max. 2 200 000 PLN komponent ponadnarodowy) 

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 Ŝycia 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. 

Forma/y działań 
kwalifikowanych w 
ramach współpracy  

1. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w 
innym kraju. 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
1-3 

2. Organizowanie konferencji, seminariów, 
warsztatów i spotkań. 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
1-3 

3. Doradztwo, wymiana pracowników, staŜe, 
wizyty studyjne. 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
1 

4. Wypracowywanie nowych rozwiązań. 
 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
1-3 
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5. Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie 
publikacji, opracowań, raportów. 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
1-3 

Wyodrębnione projekty 
współpracy 

ponadnarodowej 
NIE 

Projekty z 
komponentem 

ponadnarodowym 
TAK 

Szczegółowe kryteria 
wyboru projektów 

Kryteria dostępu 

1 Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego                       
(w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 
lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów 
posiadają one jednostkę organizacyjna na obszarze województwa lubelskiego). 

Uzasadnienie: 

Kryterium jest zgodne z SZOP a 
ograniczenie grup docelowych do 
pochodzących z województwa 
lubelskiego wynika z regionalnego 
charakteru wsparcia w ramach 
Priorytetu VIII PO KL.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
1-3 

2. 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 lubelskiego z moŜliwością udostępnienia pełnej 
dokumentacji wdraŜanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu moŜliwość 
osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie powyŜszego kryterium 
ma na celu rozwój oraz wzmocnienie 
regionalnego i lokalnego potencjału 
instytucjonalnego oraz organizacyjnego 
województwa. Wynika równieŜ z 
konieczności stałego reagowania 
Beneficjenta na dynamicznie 
zmieniającą się sytuację na rynku 
pracy. Zgodnie z zapisem kryterium 
biuro projektu powinno być prowadzone 
na terenie województwa lubelskiego 
przez cały okres realizacji projektu czyli 
do momentu rozliczenia ostatniego 
wniosku Beneficjenta o płatność. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu.   

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
1-3 

3. Minimalna wartość projektu wynosi 500000 PLN. 

 Uzasadnienie: 

Minimalna wartość projektu pozwoli na 
osiągnięcie  odpowiedniej jakości i 
kompleksowości wsparcia  w ramach 
projektów. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu.  

 

Stosuje się 
do typu/ów 
projektów 
(nr) 

1-3 

4. Okres realizacji  projektu nie przekracza 36 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Kryterium daje moŜliwość wykazania 
się przez Wnioskodawców 
elastycznością i szybkością reakcji na 
bieŜące zmiany występujące na rynku 
regionalnym oraz potrzebę reakcji 
w tym zakresie. Kryterium pozwoli na 
zachowanie płynności wydatkowania 
środków EFS oraz na zmniejszenie 
ryzyka związanego z nieadekwatnością 
wsparcia w projekcie o dłuŜszym i 
czasowo odległym okresie realizacji. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/ów 
projektów (nr) 

1-3 
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5. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach współpracy ponadnarodowej 
stanowią nie mniej niŜ 30% i nie więcej niŜ 40 % wartości projektu. 

Uzasadnienie: 

Współpraca ponadnarodowa w ramach 
projektu z komponentem 
ponadnarodowym stanowi dodatkowy 
element realizacji projektu i osiągania 
celów projektu, w związku z czym 
konieczne jest wyznaczenie limitu 
kosztów ponoszonych w związku ze 
współpracą ponadnarodową. 
Ograniczenie procentowe (30-40%) 
pozwoli na uniknięcie realizacji 
projektów z komponentem, którego 
wartość wskazywałaby na konieczność 
realizacji wyodrębnionego projektu 
współpracy ponadnarodowej, a nie 
projektu z komponentem 
ponadnarodowym, zapewni odpowiedni 
poziom udziału współpracy 
ponadnarodowej i jest zgodne z 
zaleceniami Krajowej Instytucji 
Wspomagającej. 
 Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu.   
 

Stosuje się do 
typu/ów 
projektów (nr) 

1-3 

6. Projekt realizowany  jest na zasadzie wzajemności. 

Uzasadnienie: 

Finansowanie współpracy 
ponadnarodowej na zasadzie 
wzajemności zwiększa 
prawdopodobieństwo prawidłowej i 
efektywnej realizacji partnerstwa  
wzmacniając efekt zaangaŜowania i 
odpowiedzialności partnerów 
ponadnarodowych. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/ów 
projektów (nr) 

1-3 

7. Projektodawca składa nie więcej niŜ dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego 
konkursu 

 Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu stworzenie 
warunków umoŜliwiających korzystanie 
z dofinansowania projektów większej 
liczbie Wnioskodawców, a  zarazem 
przyczyni się do podniesienia jakości 
składanych wniosków. Kryterium 
ograniczy koszty zarządzania 
projektami w przypadku większej liczby 
wniosków od jednego Wnioskodawcy. 
Kryterium w przedmiotowym brzmieniu 
odnosi się wyłącznie do występowania 
danego podmiotu w charakterze 
beneficjenta , a nie partnera. Oznacza 
to, Ŝe niezaleŜnie od maksymalnie 
dwóch wniosków, w których dany 
podmiot występuje w charakterze 
beneficjenta, moŜe występować                         
w innych wnioskach złoŜonych w tym 
samym konkursie w charakterze 
partnera.   
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie  rejestru wniosków 
zgłaszanych na konkurs. 

Stosuje się do 
typu/ów 
projektów (nr) 

1-3 

8. W projekcie Wnioskodawca wykorzystuje wyniki badań/analiz dotychczas wypracowanych  
w ramach Priorytetu VIII PO KL w woj. lubelskim. 
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 Uzasadnienie: 

Wsparcie oferowane w ramach projektów  
powinno wynikać z badań/analiz sytuacji 
oraz trendów panujących w gospodarce 
Lubelszczyzny opracowanych/ 
wypracowanych w wyniku dotychczas 
realizowanych projektów badawczych na 
Lubelszczyźnie w ramach Priorytetu VIII 
PO KL, ze szczególnym uwzględnieniem 
projektów systemowych. 
Takie rozwiązanie pozwoli na 
dofinansowanie projektów stanowiących 
odpowiedź na aktualne 
problemy/potrzeby gospodarki i 
przedsiębiorców Lubelszczyzny z 
uwzględnieniem zmiany trendów oraz 
regionalnej specyfiki. 
Odnośniki do stron internetowych  
zawierających badania/analizy 
wypracowane dotychczas w ramach 
Priorytetu VIII PO KL w województwie 
lubelskim są dostępne na stronie 
www.efs.lubelskie.pl . 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest 
uzasadnić w treści wniosku spełnianie 
kryterium. 
 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektów (nr) 
1-3 

9. Projekt zakłada kompleksowość działań kwalifikowanych w ramach współpracy i obejmuje co 
najmniej dwóch z przewidzianych form, w tym obligatoryjnie adaptowanie rozwiązań 
wypracowanych w innym kraju lub wypracowywanie nowych rozwiązań. 

Uzasadnienie: 

Kompleksowa realizacja projektu 
pozwoli uzyskać lepsze i trwalsze 
rezultaty po jego zakończeniu. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest 
uzasadnić w treści wniosku spełnianie 
kryterium. 

Stosuje się do 
typu/ów 
projektów (nr) 

1-3 

Kryteria strategiczne 

1. Projekt zakłada wypracowanie propozycji oraz 
realizację działań wdroŜeniowych zgodnych z wszystkimi 
elementami  modelu flexicurity . 

WAGA  20 

Uzasadnienie: 

Promocja idei i rozwiązań związanych z 
dziedziną flexicurity jest szczególnie istotna 
w warunkach spowolnienia gospodarczego 
oraz dynamicznych zmian na rynku pracy. 
W obliczu nieprzewidywalnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej konieczne jest 
promowanie takich komponentów 
flexicurity, jak elastyczne i przewidywalne 
warunki umów, kompleksowa strategia 
uczenia się przez całe Ŝycie, skuteczna 
aktywna polityka rynku pracy oraz 
nowoczesne systemy zabezpieczenia 
społecznego. Kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić 
w treści wniosku spełnianie kryterium 

Stosuje 
się do 

typu/ów 
projektów 

(nr) 

3 
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G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJ ĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W 
PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE 

ŚRODKI WSPÓLNOTOWE 
Działania realizowane w ramach Planu Działania na rok 2011 dla Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
zostały ustalone w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020, Regionalną Strategię 
Innowacji,  jak równieŜ wpisują się w cele i priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego,  
Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje oraz Oś priorytetowa 2: Infrastruktura ekonomiczna.  Działania na rok 
2011 komplementarne są z dokumentami strategicznymi dla województwa lubelskiego między innymi w zakresie wzrostu 
konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw (zwłaszcza sektora MŚP) na terenie województwa lubelskiego, 
polepszenia stopnia powiązań pomiędzy światem nauki, a sektorem przedsiębiorstw, a co za tym idzie do wykorzystywania 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych w praktyce. Realizacja Priorytetu VIII przyczyni się do wzmocnienia współpracy 
między strefą badawczo - rozwojową a gospodarką w strategicznych dla regionu dziedzinach. Spójne są równieŜ załoŜenia 
dotyczące dostarczenia lubelskim przedsiębiorcom jak najszerszego wsparcia umoŜliwiającego zdobywanie przez nich 
nowych umiejętności i kwalifikacji dla rozwoju ich działalności i pozycji konkurencyjnej na rynku.  
Komplementarność międzyprogramowa występuje równieŜ w przypadku Priorytetu VIII wdraŜanego w województwie 
lubelskim  z następującymi Działaniami PO RPW: 
 I.2 Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inŜynierii finansowej, 
 I.3 Wspieranie innowacji – w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia; wsparcia 
rozwoju kadr w przedsiębiorstwach; tworzenia i rozwijania sieci współpracy i wymiany informacji między instytucjami 
naukowymi a przedsiębiorstwami. 
I.4 Promocja i współpraca (komponent współpraca),  
II. 1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. 
 Komplementarność celów występuje takŜe między działaniami PO IG i odnosi się przede wszystkim do: 
Oś priorytetowa 1: komplementarność w zakresie zdobywania oraz zwiększenia skali wykorzystywania nowych rozwiązań 
niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców, zacieśnienia współpracy sektora 
nauki i przedsiębiorstw poprzez  podjęcie działań wspierających komercjalizację i upowszechnianie wyników prac B+R, 
stosowania instrumentów (projektów rozwojowych, opracowywanych przez jednostki naukowe) zwiększających podaŜ 
nowych, innowacyjnych rozwiązań przydatnych przedsiębiorcom, jak równieŜ kreowania zapotrzebowania przedsiębiorców 
na te prace, będących jednocześnie swego rodzaju pomostem między badaniami przemysłowymi a wdroŜeniami, 
ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branŜy/gałęzi gospodarki. 
Oś priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R w zakresie rozwoju infrastruktury jednostek naukowych w ośrodkach o wysokim 
potencjale badawczym, umoŜliwiający prowadzenie wysokiej jakości badań zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw i 
tworzenia trwałych i lepszych miejsc pracy. W ramach PO IG wspierany jest w szczególności rozwój społeczeństwa 
informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy, badania i rozwój nowoczesnych technologii, inwestycje w B+R w 
przedsiębiorstwach, inwestycje w innowacje, a takŜe wspieranie tworzenia powiązań kooperacyjnych grup przedsiębiorców 
lub instytucji współpracujących z przedsiębiorstwami oraz wsparcie na rzecz infrastruktury sfery B+R. 
 Kierunki działań komplementarne są równieŜ z załoŜeniami Priorytetu II PO KL, realizują CEL 3 PO KL (komplementarność 
wewnątrzprogramowa). W Priorytecie VIII PO KL wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw i ich pracowników 
kierowane jest do przedsiębiorstw o zasięgu regionalnym (czyli zlokalizowanych w jednym województwie) natomiast w 
ramach Priorytetu II odbiorcami wsparcia mogą być przedsiębiorcy o zasięgu ponadregionalnym. Wskazanie 
komplementarności w tym zakresie realizuje cel strategiczny Narodowej Strategii Spójności, którym jest tworzenie 
warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost 
zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej (komplementarność 
wewnątrzprogramowa). 

 W Planie Działania Priorytetu VIII na rok 2011 określono następujące kryteria, które będą inicjować i przyczyniać się do 
realizacji ww. komplementarności: 

Kryteria strategiczne dla Poddziałania 8.1.1: 
1. Projekt jest komplementarny z działaniami finansowanymi z EFRR poprzez szkolenia realizowane w powiązaniu z 
projektami o charakterze infrastrukturalnym, szkolenia realizowane jako uzupełnienie dla indywidualnych projektów 
kluczowych RPO WL realizowanych ze środków EFRR w województwie lubelskim (komplementarność bezpośrednia). 
2. Projekt skierowany jest do pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność w co najmniej jednej z następujących 
branŜ, uznanych za kluczowe w województwie lubelskim: ochrona środowiska, energetyka, informatyka, przetwórstwo rolno-
spoŜywcze, logistyka, budownictwo. 
3. Wydatki ponoszone w projekcie w ramach cross-financingu zostaną w 100% przeznaczone na dostosowanie, adaptację 
budynków, pomieszczeń i miejsc pracy oraz wyposaŜenie w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Kryteria strategiczne dla Poddziałania 8.1.2: 
1. Projekt wykorzystuje zwalidowane rezultaty osiągnięte w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. (komplementarność 
międzyokresowa) 
2. Projekt zapewnia wdroŜenie modelu e-barometr wypracowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 
3. Partnerstwo lokalne mające na celu opracowanie i wdraŜanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą 
tworzone jest na poziomie powiatu, zgodnie z kierunkami programowania w Regionalnej Strategii Innowacji. Kryterium to 
pozwoli na zapewnienie komplementarności działań „miękkich” EFS z „twardymi” oraz premiowanie tych projektów PO KL, 
które mają związek ze wsparciem o charakterze „twardym”. 
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4. Projekt obejmuje szkolenia i doradztwo wspierające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. 
(komplementarność przedmiotowa). 
Kryteria strategiczne dla Poddziałania 8.2.1: 
1. Projekt obejmuje staŜe i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych 

reprezentujących strategiczne dla regionu dziedziny nauki (tj. rolnictwo, ochrona środowiska, biotechnologia i 
medycyna, optoelektronika, eko-energetyka i zielone technologie). 

2. Projekt obejmuje staŜe i szkolenia praktyczne dla pracowników jednostek naukowych w przedsiębiorstwach 
działających w obszarze ekoenergetycznym. 

Badania i analizy dotyczące aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno – gospodarczych 
zachodzących w regionie w kontekście rynku pracy, które powstaną w wyniku realizacji projektu systemowego „Regionalny 
system zarządzania zmianą gospodarczą” oraz „Analiza potencjału eksportowego Lubelszczyzny – badania rynków 
zewnętrznych w kontekście sytuacji społeczno – gospodarczej województwa lubelskiego” realizowanych przez 
Departament Gospodarki i Innowacji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach 
Poddziałania 8.1.4  będą mogły zostać wykorzystane przez Beneficjentów aplikujących o środki do osi priorytetowej 1 RPO 
„Przedsiębiorczość i innowacje” w celu rozwoju inwestycyjnego przedsiębiorstwa zgodnego z aktualnymi trendami zmian 
gospodarczych występującymi na rynku w województwie lubelskim.  
 
Komplementarność działań podejmowanych w ramach ww. programów zapewniona jest równieŜ na poziomie 
instytucjonalnym poprzez pracę Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa 
Lubelskiego (PKM PO KL WL) na lata 2007–2013, Komitetu Monitorującego Regionalny Programu Operacyjny 
Województwa Lubelskiego (KM RPO WL), pracę Regionalnej Grupy Sterującej Ewaluacją – Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 2007 – 2013, Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej, jak równieŜ Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa 
Lubelskiego w ramach PO KL. Zasady doboru osób do ww. gremiów powołanych  z róŜnych instytucji zaangaŜowanych we 
wdraŜanie polityki regionalnej gwarantuje komplementarność działań oraz odpowiednio zorganizowany przepływ informacji.  
Przedstawione w niniejszym Planie Działań kierunki działań komplementarne są ze Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego 
na lata 2006-2020, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Strategią rozwoju 
nauki w Polsce do 2015 roku oraz Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Dodatkowym mechanizmem słuŜącym 
zapewnieniu komplementarności na poziomie operacyjnym są cykliczne spotkania kolegium dyrektorów Departamentów 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych samorządu 
województwa. 

 
Instytucja Pośrednicząca przeprowadza dodatkowo  szerokie konsultacje społeczne, w ramach których opiniowane są  
propozycje kryteriów dotyczących komplementarności z partnerami społeczno-gospodarczymi, JST, sektorem 
pozarządowym oraz instytucjami zaangaŜowanymi we wdraŜanie programów operacyjnych w województwie lubelskim, 
powyŜsza forma pozwala wypracować formułę kryteriów, które w  racjonalny i efektywny sposób pozwolą na ich spełnienie 
przez projektodawców, a tym samym zapewnią synergię podejmowanych działań.  
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H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowyc h 
 

Nazwa wska źnika
Planowana warto ść 

wska źnika do osi ągnięcia 
do ko ńca 2011 r.

Warto ść 
docelowa 
wska źnika

Planowany 
stopie ń realizacji 

wska źnika

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

1 785 8 181 21,82%

Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych, w tym: 21 300 17 206 123,79%
 - liczba osób w wieku powyŜej 50. roku Ŝycia 5 100 3 769 135,31%
Liczba  osób, które ukończyły udział w staŜach lub szkoleniach praktycznych, w podziale na: 15 46 32,61%
a) pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych 7 19 36,84%
b) pracowników naukowych w przedsiebiorstwach 8 27 29,63%
Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności typu spin off lub 
spin out

1 700 85 2000,00%

Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe 114 257 44,36%
Liczba osób, które otrzymały:
 - jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy 40 40 100,00%
 - jednorazowy dodatek motywacyjny 40 40 100,00%
 - środki na rozpoczęcie działaności gospodarczej 199 199 100,00%
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej

219 221 99,10%

Odsetek przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach Priorytetu - w 
ogólnej liczbie aktywnych przedsiębiorstw (projekty o charakterze regionalnym)

2,00% 6% n/d

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą n/d

Pole wypełniane automatycznie

Cel szczegółowy 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Wskaźniki produktu

PRIORYTET VIII
Cel szczegółowy 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej

Wskaźniki rezultatu

 
 
 
 



50 
 

Nazwa wska źnika
Planowana warto ść 

wska źnika do osi ągnięcia 
do ko ńca 2011 r.

Wartość 
docelowa 
wska źnika

Planowany 
stopie ń realizacji 

wska źnika

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

12 29 41,38%

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

1 100 1 429 76,98%

Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym 7 12 58,33%

Relacja liczby pracowników zagroŜonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji objętych działaniami 
szybkiego reagowania w stosunku do liczby pracowników objętych zwolnieniami grupowymi, zgłaszanymi 
do urzędów pracy

2% 10% n/d

Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą n/d

Pole wypełniane automatycznie

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Cel szczegółowy 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

PRIORYTET VIII

Cel szczegółowy 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej
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Ogółem publiczne Bud Ŝet państwa Bud Ŝet JST 
Fundusz 

Pracy PFRON

1. 2. 3. 4.=5+6+7+8 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Działanie 8.1 53 500 000,00 303 357 815,74 68 935 856,98 68 908 750,52 27 106,46 0,00 0,00 86 373 142,53 55 565 398,06

Poddziałanie 8.1.1 40 000 000,00 209 829 023,58 43 252 000,00 43 252 000,00 0,00 0,00 0,00 50 415 841,00 34 601 600,00

Poddziałanie 8.1.2 8 000 000,00 77 967 607,61 23 576 759,40 23 576 759,40 0,00 0,00 0,00 26 760 825,85 19 278 120,00

Poddziałanie 8.1.3 5 500 000,00 8 688 127,44 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 6 293 583,21 240 000,00

Poddziałanie 8.1.4 0,00 6 873 057,11 1 807 097,58 1 779 991,12 27 106,46 0,00 0,00 2 902 892,47 1 445 678,06

Działanie 8.2 10 000 000,00 74 269 429,94 22 192 902,42 21 503 434,74 689 467,68 0,00 0,00 40 851 216,62 17 754 321,94

Poddziałanie 8.2.1 5 000 000,00 32 826 429,94 13 000 000,00 13 000 000,00 0,00 0,00 0,00 14 017 099,54 10 400 000,00

Poddziałanie 8.2.2 5 000 000,00 41 443 000,00 9 192 902,42 8 503 434,74 689 467,68 0,00 0,00 26 834 117,08 7 354 321,94

RAZEM PRIORYTET VIII 63 500 000,00 377 627 245,68 91 128 759,40 90 412 185,26 716 574,14 0,00 0,00 127 224 359,15 73 319 720,00

w tym projekty innowacyjne 5 000 000,00 15 000 000,00 3 208 310,06 11 791 689,94 2 566 648,05
w tym projekty współpracy 
ponadnarodowej * 5 500 000,00 5 500 000,00 500 000,00 5 000 000,00 400 000,00

* kwoty obejmują alokację przewidzianą na konkurs, w ramach której przewidywana wartość komponentu ponadnarodowego wynosi  maksymalnie 2.200.000,00

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I  PODDZIAŁANIA

(wyłącznie kwoty środków publicznych)

Wydatki 2012-2015 
wynikaj ące z 
kontraktacji 
narastaj ąco

2011 r.
Kontraktacja 

2011 r.

Kontraktacja 
narastaj ąco 

(w  tym 2011 r.)

Wydatki 2011r. Warto ść 
wydatków  w  

zatw ierdzonych 
wnioskach o 
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PODPIS OSOBY UPOWAśNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU 
DZIAŁANIA 

Miejscowo ść, 
data  

Pieczęć i 
podpis osoby 
upowa Ŝnionej  

 

 
 
 


