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Ogólne informacje na temat konkursu.
Grupy docelowe
Typy projektów
Kryteria dostępu
Kryteria strategiczne

Poddziałanie 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw
Typ beneficjentów: wszystkie podmioty – z wyłączeniem
osób fizycznych
Grupy docelowe: przedsiębiorcy i ich pracownicy ( w tym
osoby wykonujący pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej)
- pracujące osoby dorosłe ( powyżej 18. r życia oraz z
wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą uczestniczące w szkoleniach i kursach
poza godzinami pracy

Ogólne informacje na temat konkursu.
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LP. Konkursu A.1
Nr Działania / Poddziałania 8.1/8.1.1
Planowana alokacja 15 mln zł
Typ konkursu- otwarty
Termin ogłoszenia konkursu –II Kwartał
2013

Typ/typy projektów (operacji) przewidziane
do realizacji w ramach konkursu
1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo
związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i
pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
(MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi
potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej
możliwościom organizacyjno –technicznym
przedsiębiorstwa (1),
2. Doradztwo dla mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw
(MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą (2).

Kryteria dostępu
1.
2.

Projekt jest realizowany na potrzeby przedsiębiorstw wskazanych z
nazwy we wniosku o dofinansowanie projektu
Projekt przewiduje wyłącznie realizację szkoleń z zakresu nabywania
nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji spełniających
przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) kończących się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu
potwierdzającego uzyskane kwalifikacje,
b) kończących się egzaminem przeprowadzonym przez Projektodawcę
lub Partnera, o ile posiada on uprawnienia do egzaminowania w zakresie
zgodnym z realizowanymi szkoleniami, a uprawnienia te zostały nadane
w drodze akredytacji przez podmiot zewnętrzny (ze wskazaniem
instytucji akredytującej procedurę egzaminacyjną i gwarantującej jej
bezstronność i wiarygodność),

c) prowadzonych w oparciu o certyfikowane programy nauczania (ze
wskazaniem instytucji certyfikującej dany program nauczania).

Kryteria dostępu
3. Na etapie rekrutacji przeprowadzona zostanie diagnoza
potrzeb szkoleniowych uczestników projektu pod kątem
stanu wiedzy/kompetencji/ umiejętności uczestników.
4. Osoby prowadzące szkolenia w ramach projektu muszą
posiadać:
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów,
warsztatów itp., w dziedzinie zgodnej z tematyką
szkolenia prowadzonego w ramach projektu (co najmniej
200 przeprowadzonych godzin szkoleniowych), lub co
najmniej 2 – letnie doświadczenie zawodowe w
dziedzinie zgodnej z tematyką szkoleń oraz
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów,
warsztatów.

Kryteria dostępu
5. 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).
6. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o
dofinansowanie projektu w ramach danej rundy
konkursowej.

Kryteria dostępu
7. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi
biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę,
oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu) na terenie województwa
lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej
dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające
uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z
kadrą projektu.
8. Realizacja projektu zakończy się najpóźniej do 30
czerwca 2015 roku.

Kryteria strategiczne
1. Projekt zakłada wsparcie wyłącznie dla kadry
zarządzającej przedsiębiorstw w zakresie planowania
WAGA 15 pkt Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
CLI/3131/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z
dnia 3 stycznia 2013 r. Plan działania na rok 2013 dla
Priorytetu VIII PO KL Strona 6 z 20 strategicznego, w
tym planów doradczo-szkoleniowych, i/lub
innowacyjnych metod zarządzania przedsiębiorstwem
(15 pkt).
2. Z każdego przedsiębiorstwa korzystającego ze
wsparcia w ramach projektu, zostaną objęci wszyscy
pracownicy należący do co najmniej jednej z
poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby z
wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, Kryterium
dotyczy włącznie przedsiębiorstw zatrudniających
pracowników z ww. grup (10 pkt).

Kryteria strategiczne
3. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie
przedsiębiorstwa, które na dzień ogłoszenia konkursu
nie korzystały ze wsparcia w zakresie projektów
szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla
Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
(5pkt).
4. Działania w ramach projektu zakładają szkolenia i/lub
doradztwo w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania
energii ze źródeł odnawialnych: z biomasy i/lub energii
wiatrowej i/lub energii słonecznej (10 pkt).

