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Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości
i samozatrudnienia w regionie
Projekty skierowane na wzrost liczby przedsiębiorstw
zdolnych do trwałego funkcjonowania

Alokacja w ramach działania (do 2020): 11 452 360 euro (UE)
Alokacja w ramach danego konkursu: 5

000 000 Euro (UE)

Kwota dostępna obejmuje wartość dofinansowania.
Ogółem: 24 382 029,41 zł
w tym wsparcie finansowe EFS: 21 815 500 zł
w tym wsparcie finansowe krajowe: 2 566 529,41 zł

Kwota 24 382 029,41 zł zawiera 5% rezerwy (1 219 101,47 zł) przeznaczonej na dofinansowanie
projektów wybranych do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia środka odwoławczego.
Kwota jest wynikiem przeliczenia alokacji przewidzianej na realizację konkursu w Harmonogramie
naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P 2014-2020 na 2016 rok,
przyjętym uchwałą Zarządu Województwa nr 8/233/16 z dnia 24 lutego 2016 r., tj. 5 000 000 euro.
Według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca,
poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, a który wynosi 1 euro=4,3631 zł.

Wskaźniki rezultatu – zakładane efekty konkursu:
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na
podjęcie działalności gospodarczej – 410

osób

Wskaźnik mierzy liczbę osób, które po otrzymaniu środków z EFS na założenie własnej firmy (zarówno w formie zwrotnej, jak
i bezzwrotnej) podjęły działalność gospodarczą (na podstawie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej widniejącej np. na
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) oraz pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie
umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy). Należy wykazać wszystkich pracowników zatrudnionych przez uczestników
projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS. We wskaźniku nie należy
wykazywać uczestników, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem okresu dwunastu miesięcy.
Wskaźnik mierzony jest na poziomie projektu, na podstawie danych przekazanych przez uczestnika projektu.

(wartość docelowa na 2023 r. – 855 osób)
Wskaźniki produktu – zakładane efekty konkursu:
Liczba osób, pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na
podjęcie działalności gospodarczej w programie – 390

osób

Wskaźnik mierzy liczbę osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo, które uzyskały wsparcie Europejskiego
Funduszu Społecznego w postaci bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

(wartość docelowa na 2023 r. – 814 osób)

Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:
1.
2.

3.

działania szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności
gospodarczej,
wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie
wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę, W rozumieniu art. 2
ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
wsparcie pomostowe dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej
w ramach danego projektu, obejmujące:

a) usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe)
udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
b) usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu,
c) wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość
minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego
(dotacji) lub zwrotnego (pożyczki) przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej - możliwość rozbicia wsparcia na podstawowe
i uzupełniające.

W ramach projektu należy objąć każdego uczestnika projektu
wsparciem z zakresu:
doradztwa zawodowego przynajmniej przed otrzymaniem wsparcia (tj. na
etapie rekrutacji), w celu określenia predyspozycji i umiejętności
przedsiębiorczych;
działań szkoleniowych przygotowujących do prowadzenia działalności
gospodarczej.
Należy również zaplanować przynajmniej jeden rodzaj wsparcia
pomostowego dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności
gospodarczej w ramach danego projektu.
UWAGA: istnieje możliwość zwolnienia ze wsparcia szkoleniowego
uczestników, którzy udokumentują, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają
rozpoczęcie działalności bez konieczności szkolenia.

W celu upowszechnienia dostępu uczestnikom projektu jest możliwe finansowanie
mechanizmu racjonalnych usprawnień (jeżeli nie można było przewidzieć na etapie
projektowania dodatkowych usprawnień), w tym np.:
zatrudnienie asystenta,
zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych
wynikających z niepełnosprawności,
dostosowanie sal i materiałów itp.
w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę.

Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może
przekroczyć 12 tys. PLN.

Wsparcie w ramach projektu nie może zostać przyznane w przypadku, gdy Uczestnik projektu
ubiegający się o przyznanie wsparcia korzystał (w okresie 12 miesięcy poprzedzających
dzień przystąpienia do projektu) równolegle z innych środków publicznych, w tym
zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PROW, PFRON oraz środków przyznawanych
w ramach RPO WK-P 2014-2020, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków
związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.
Z otrzymania wsparcia tego rodzaju są wyłączone osoby zarejestrowane w Ewidencji
Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie
odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową).
Oferowane w ramach projektu szkolenia są zgodne z indywidualną diagnozą konkretnej
osoby/uczestnika projektu.
Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji (w rozumieniu Wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014-2020), potwierdzonych odpowiednim dokumentem
(np. certyfikatem). Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane
poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu).

Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie w zakresie przedsiębiorczości udzielane
jest zgodnie z poniższymi warunkami:
a)

b)

c)

d)

obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą
zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata do
samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej np. cech
osobowościowych, poziomu motywacji itp.;
każdy uczestnik projektu musi zostać objęty wsparciem z zakresu działań
szkoleniowych przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej (istnieje
możliwość zwolnienia ze wsparcia szkoleniowego uczestników, którzy udokumentują,
że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez konieczności
tego rodzaju szkolenia);
wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej obejmuje wsparcie
bezzwrotne (dotację), którego maksymalna kwota wsparcia nie przekracza
6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej
obowiązującego w dniu przyznania wsparcia;
wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były
zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na
podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień
przystąpienia do projektu;

e)

f)

g)
h)

i)

j)

wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinno być uzupełnione
o wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze
specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) udzielanych w okresie pierwszych 12 miesięcy
prowadzenia działalności gospodarczej lub usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu
lub wsparcia finansowego wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość
minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez
okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być prowadzona co najmniej
przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wsparcia w ramach projektu (zgodnie
z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS);
uczestnik projektu może otrzymać wsparcie bezzwrotne, o ile realizacja przygotowanego przez
niego biznesplanu tego wymaga i nie oznacza to podwójnego finansowania;
świadczenie w projekcie usług: doradztwa personalnego oraz poradnictwa zawodowego, będzie
prowadzone przez podmiot, który posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje
zatrudnienia;
koszt usług towarzyszących (np. dojazdy uczestników projektu, opieka nad osobą zależną) będzie
kwalifikowalny w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. w przypadku objęcia wsparciem
osób z niepełnosprawnościami;
rolnicy posiadający status osoby bezrobotnej mogą ubiegać się o środki na rozpoczęcie
pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uwaga!
Wsparcie w ramach projektu (w szczególności w zakresie działań
szkoleniowo-doradczych) musi być poprzedzone identyfikacją potrzeb
uczestnika projektu m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych,
możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowaniem lub aktualizacją
dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a i art. 34a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
149 z późn. zm.) lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję.
Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane do
indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników projektów,
wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności
i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

We wniosku o dofinansowanie projektu wnioskodawca powinien zawrzeć
deklarację, że uczestnikami projektu nie będą osoby, których sytuacja
finansowa umożliwia założenie działalności gospodarczej bez uzyskania
wsparcia w ramach projektu.
Beneficjent powinien uzyskać oświadczenie od uczestników projektu
w przedmiotowym zakresie. Wnioskodawca na etapie poprzedzającym
rozpoczęcie działalności gospodarczej przez uczestnika zobowiązany jest do
zaplanowania w projekcie wsparcia zarówno szkoleniowego, jak i doradczego,
niemniej jednak rodzaj udzielonego wsparcia dla konkretnego uczestnika
zależy od zdiagnozowanych u niego potrzeb.
We wniosku o dofinansowanie projektu należy zawrzeć deklarację,
że wsparcie w ramach projektu będzie dostosowane do potrzeb
i predyspozycji zawodowych uczestników.

Wypełniając wniosek o dofinansowanie projektu wnioskodawca powinien obligatoryjnie
zawrzeć w nim następujące informacje:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

sposób i tryb rekrutacji uczestników projektu, w tym także szczegółowych kryteriów
rekrutacji;
planowany zakres wsparcia doradczo-szkoleniowego (w tym założenia programowe, zakres
tematyczny, metodyka nauczania, planowana liczba doradców i wykładowców, wymiar
godzinowy, liczebność grup, itp.);
obiektywne i merytoryczne kryteria selekcji uczestników projektu, którym zostaną
przyznane środki na rozwój przedsiębiorczości (kryteria oceny biznesplanów);
liczbę osób, którym zostaną przyznane środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
oraz kwoty przeznaczone na ten cel;
sposób i tryb monitorowania prawidłowości realizacji i wydatkowania przyznanego
wsparcia;
zasady odwoływania się uczestnika projektu od negatywnej decyzji beneficjenta.

Uwaga! Beneficjent zobowiązany będzie do przygotowania dokumentów projektowych m.in. Regulaminu
projektu (dot. rekrutacji, realizacji szkolenia grupowego, usługi doradczo-szkoleniowej i przyznawania
środków na rozwój przedsiębiorczości) w oparciu o minimalne wersje dokumentów załączone do
niniejszego Regulaminu (załączniki nr 40.1 – 40.12).
Uwaga! Beneficjent zobowiązany jest do efektywnego udzielania dotacji, co oznacza, iż co najmniej 60%
kosztów bezpośrednich przeznaczone powinno zostać na wypłatę bezzwrotnych dotacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekty realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą być skierowane
bezpośrednio do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia,
należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
•osoby powyżej 50 roku życia,
•kobiety,
•osoby z niepełnosprawnościami,
•osoby długotrwale bezrobotne,
•osoby o niskich kwalifikacjach.
Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest spełnienie przez niego kryteriów
kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, potwierdzonych odpowiednim
dokumentem urzędowym lub zaświadczeniem, a w przypadku braku możliwości uzyskania
ww. dokumentu odpowiednim oświadczeniem uczestnika projektu.
Co do zasady kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana jest bezpośrednio przed
udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia w ramach projektu, przy czym jeżeli charakter wsparcia
uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu – kwalifikowalność
uczestnika projektu potwierdzana może być na etapie rekrutacji do projektu.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:
wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub
oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Uwaga! Wnioskodawcą, partnerem w realizacji projektu lub realizatorem
projektu nie może być powiatowy urząd pracy. Założenie, że wnioskodawca
zaprosi do współpracy jako partnera powiatowy urząd pracy będzie
skutkowało negatywną oceną projektu ze względu na niespełnienie
kryterium: Projekt jest zgodny z regulaminem konkursu.
Wniosek o dofinansowanie projektu nie może być złożony przez podmiot, co
do którego ogłoszono upadłość, znajdujący się w stanie likwidacji lub
zalegający z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych
odrębnymi przepisami ustaw.

Kryteria dostępu w konkursie
nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16
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Kryteria dostępu oceniane są metodą „zero-jedynkową” (spełnia/nie spełnia). Niespełnienie
chociażby jednego kryterium dostępu skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu.

B.1.1 - Wnioskodawca składa maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie projektu
w odpowiedzi na dany konkurs.
Kryterium oznacza, że jeden podmiot, w ramach złożonych wniosków o dofinansowanie projektu, może wystąpić maksymalnie
dwa razy tzn.:
•dwa razy jako lider
•lub dwa razy jako partner
•lub raz jako lider a raz jako partner.
W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, jednostki/oddziały
te mogą składać wnioski o dofinansowanie projektu niezależnie od jednostki głównej.
W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe nie posiadają osobowości prawnej,
jednostki/oddziały te mogą składać wnioski w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki głównej tj.
pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki.
UWAGA:
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez jednostkę/oddział terenowy nieposiadający osobowości prawnej, które
będą wskazane jako realizator we wniosku o dofinansowanie projektu, nie wyczerpuje limitu 2 wniosków złożonych przez
jednostkę główną lub pozostałe jednostki/oddziały terenowe. Każda jednostka główna oraz każda jednostka/oddział terenowy
może złożyć maksymalnie po 2 wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs tzn.:
• dwa razy jako lider
•lub dwa razy jako partner
•lub raz jako lider a raz jako partner.
Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs.

B.1.2 - Wkład własny został określony na prawidłowym

poziomie
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5% wartości projektu
pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie
projektu.
Wkład własny nie musi stanowić własności wnioskodawcy.
Wkład własny wnoszony jest przez wnioskodawcę, niemniej jednak będzie on mógł
pochodzić z różnych źródeł, w tym np. samorządu lokalnego, uczestników projektu.
W przypadku projektów partnerskich, wkład finansowy może pochodzić od partnerów.

SCHEMAT WYLICZENIA PRAWIDŁOWEJ WARTOŚCI WKŁADU WŁASNEGO:
WKŁAD WŁASNY = 5% * (wydatki kwalifikowalne ogółem - środki
przeznaczone na dotacje inwestycyjne)

przykład:

1

WARTOŚĆ PROJEKTU W ZŁ

2

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

3

KOSZTY POŚREDNIE - 20%

1 920 000,00
1 600 000,00
320 000,00

4
KWOTA PRZEZNACZONA NA DOTACJE

5

60% KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH (poz. 2 * 60%)
wkład EFS - 85% WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH
(poz. 1 * 85%)

6

1 632 000,00

wkład własny - 5% WARTOŚCI PROJEKTU
POMNIEJSZONEJ O WARTOŚĆ DOTACJI NA
ROZPOCZĘCIE DG
(poz.1 - poz. 4)*5%

7

960 000,00

48 000,00

BUDŻET PAŃSTWA
Poz. 1 - (poz. 5 + poz. 6)

240 000,00

przykładowy
poziom
dofinansowania

97,50%

Wkład własny może być wniesiony na przykład w formie: środków JST, wkładu
związanego z potencjałem kadrowym, wkładu niepieniężnego związanego
z udostępnieniem budynku, pomieszczeń na działania merytoryczne, pracą
wolontariusza.
Niedozwolona jest sytuacja, w której wnioskodawca jako wkład własny wnosi
do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla
nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji
z krajowych środków publicznych. Taka sytuacja uznana będzie jako podwójne
finansowanie.

B.1.3 - Wsparcie w ramach projektu udzielone zostanie nie

później niż do 31.12.2018 r., w tym wsparcie w formie
bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej do 30.06.2018 r.
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy
zaplanowane w projekcie wsparcie zostanie udzielone nie
później niż do 31.12.2018 r., w tym wsparcie w formie
bezzwrotnych
dotacji
na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej do 30.06.2018 r.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku
o dofinansowanie projektu.

B.1.4 - Projekt zakłada realizację wsparcia kompleksowego z zakresu przedsiębiorczości

Projekt obligatoryjnie przewiduje:
•działania szkoleniowo-doradcze
gospodarczej,

dla

osób

planujących

rozpoczęcie

działalności

•wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie
wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę,
•wsparcie pomostowe dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej
w ramach danego projektu, obejmujące:
usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe)
udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu,
wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość
minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego
(dotacji) przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej.

W ramach projektu należy objąć każdego uczestnika projektu wsparciem z zakresu:
•doradztwa zawodowego przynajmniej przed otrzymaniem wsparcia (tj. na etapie
rekrutacji), w celu określenia predyspozycji i umiejętności przedsiębiorczych;
•działań szkoleniowych przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej.
Należy również zaplanować przynajmniej jeden rodzaj wsparcia pomostowego dla
osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego
projektu.
UWAGA: istnieje możliwość zwolnienia ze wsparcia szkoleniowego uczestników, którzy
udokumentują, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają rozpoczęcie działalności bez
konieczności szkolenia.

B.1.5 - Projekt zakłada utworzenie, w wyniku realizacji

projektu, przedsiębiorstw posiadających
siedzibę lub
oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
Ocenie podlega czy wnioskodawca zapewnił, że utworzone,
w wyniku realizacji projektu, przedsiębiorstwa posiadają
siedzibę lub oddział na terenie województwa kujawskopomorskiego.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku
o dofinansowanie projektu.

B.1.6 - Projekt zakłada, że działalności gospodarcze rozpoczęte

w ramach projektu prowadzone będą przez okres co najmniej
12 miesięcy od dnia zakończenia wsparcia w ramach
projektu
Ocenie podlega czy w treści wniosku o dofinansowanie
projektu zawarto zobowiązanie, że rozpoczęte w ramach
projektu działalności gospodarcze będą prowadzone przez
okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia wsparcia
w ramach projektu (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub
KRS).
Kryterium weryfikowane w
o dofinansowanie projektu.

oparciu

o

treść

wniosku

B.1.7

– Jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń to ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie
kompetencji (w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020), potwierdzonych odpowiednim dokumentem
(np. certyfikatem). Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez
przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu).
Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w postaci szkoleń. Formalna weryfikacja
wiedzy i umiejętności wpłynie pozytywnie na zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu
kwalifikacji i/lub kompetencji.
Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów uczenia się (kompetencji), których
osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi
standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji.
Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki,
które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację
o efektach uczenia się oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Nabycie kompetencji weryfikowane będzie w 4
etapach:
Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który
będzie poddany ocenie;
Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku
przeprowadzonych działań projektowych;
Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia
udzielanego danej osobie;
Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na
etapie II z efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

B.1.8 – W projekcie założono, iż co najmniej 60% kosztów

bezpośrednich przeznaczone jest na wypłatę bezzwrotnych
dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Ocenie podlega czy w ramach projektu założono, iż co
najmniej 60% wartości kosztów bezpośrednich przeznaczone
jest na wypłatę bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku
o dofinansowanie projektu.

Kryteria premiujące w konkursie
nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16

Kliknij, abyToruń,dodać
tytuł
prezentacji
28 kwietnia 2016 r.

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od obydwu
oceniających
podczas oceny spełniania kryteriów
merytorycznych oraz spełniają kryteria premiujące,
otrzymują premię punktową (maksymalnie 20 punktów).
Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie
tracą punktów uzyskanych w ramach oceny formalnomerytorycznej.
Waga punktowa poszczególnych kryteriów premiujących
określona jest przy definicji kryterium.

B.2.1 – Projekt zakłada, że utworzenie nowych przedsiębiorstw

wpłynie na utworzenie dodatkowych miejsc pracy
Ocenie podlega czy nowo powstałe, w ramach projektu, przedsiębiorstwa będą
tworzyły dodatkowe miejsca pracy. Kryterium będzie spełnione, jeżeli liczba
utworzonych miejsc pracy będzie wyższa o 10% niż liczba utworzonych
podmiotów/przedsiębiorstw w ramach projektu.
Należy wykazać wszystkich pracowników zatrudnionych na okres co najmniej trzech
miesięcy przynajmniej na ¼ etatu (na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
Kodeksu pracy) przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia
uzyskania przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS.
Należy zwrócić uwagę, że założona wartość musi być tym większa, im większa jest
liczba udzielonych dotacji w ramach projektu.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

B.2.2 – Projekt skierowany jest w co najmniej 80% do osób
zamieszkujących na terenie powiatów o wysokiej stopie
bezrobocia
Ocenie podlega czy co najmniej 80% uczestników projektu zamieszkuje na
terenie powiatów, w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy
bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla
całego województwa, wg. danych na 31 grudzień 2015 r.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie
projektu.

Stopa
bezrobocia
w województwie
kujawsko-pomorskim
dane na
31 grudnia 2015 r.

OBSZAR/POWIAT

Woj. KUJAWSKO-POMORSKIE

DANE

13,3

Włocławski
Lipnowski
Radziejowski
Sępoleński
Aleksandrowski
Chełmiński
Inowrocławski
Wąbrzeski
Nakielski
Golubsko-dobrzyński
Grudziądzki
Żniński
Tucholski
m. Włocławek
Mogileński
Rypiński
toruński
m. Grudziądz
Świecki
Brodnicki
Bydgoski
m. Toruń
m. Bydgoszcz

23,5
21,9
21,6
19,8
19,0
18,1
18,1
18,1
17,7
17,2
17,1
17,1
17,0
16,9
16,1
16,1
16,1
14,0
12,4
11,6
9,0
6,9
5,4

-kolorem zielonym zaznaczono obszary, w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia
-dla całego województwa, wg danych na 31 grudzień 2015 r.
[1]

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-grudnia-2015-

Dziękuję za uwagę

