Oś Priorytetowa XI
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.4
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób
dorosłych
Poddziałanie 11.4.3
Kształcenie ustawiczne - konkurs

Spotkanie
informacyjne

Katowice, 18 czerwiec 2020 r.

CEL KONKURSU
Uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa
kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i
języków obcych dorosłych mieszkańców województwa
śląskiego, w szczególności osób starszych
oraz osób o niskich kwalifikacjach

FINANSE
Minimalna wartość projektu 11.4.3 :

500 000 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania : 85%
(tj. środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu
państwa lub innych źródeł)
Wkład własny minimum:

15%

FINANSE
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 860 000,00 EUR = 21 682 113,60 PLN

Wartości w PLN zostały określone według kursu Europejskiego Banku Centralnego gdzie 1 EUR= 4,4376 PLN

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Kiedy ?
od dnia 29 maja 2020 r. (od godz. 0:00:00)
do dnia 30 czerwca 2020 r. (do godz. 12:00:00).
poprzez

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA
SIĘ O DOFINANSOWANIE

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach
konkursu są wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
1.

O dofinansowanie mogą aplikować Wnioskodawcy, których projekty będą realizowane
wyłącznie na terenie jednego z subregionów woj. śląskiego lub części danego subregionu.

2.

IOK zaleca realizację projektu na terenie całego subregionu.

3.

We wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć informację jakiego rodzaju instytucją jest
Wnioskodawca.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ
O DOFINANSOWANIE

4.

Wymagania co do podmiotów ubiegających się o dofinansowanie dotyczą także
realizatorów projektu wskazanych w pkt. A.4 wniosków o dofinansowanie. (czyli inny
Podmiot niż Wnioskodawca)

5.

Realizatorem projektu może być wyłącznie jednostka organizacyjna Beneficjenta i/lub
Partnera - realizująca projekt w imieniu i na rzecz Beneficjenta. Realizatorem może być
również jednostka posiadająca osobowość prawną. W sytuacji kiedy projekt
realizowany jest przez wiele jednostek, do umowy o dofinansowanie należy wpisać
wszystkie jednostki realizujące dany projekt. Realizator nie jest stroną umowy o
dofinansowanie projektu.

GRUPA DOCELOWA

Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i
kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą
lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji,
w tym m. in.:
osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem
osób objętych dozorem elektronicznym.

GRUPA DOCELOWA

Ważne
• Należy pamiętać, że uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna bezpośrednio korzystająca
z interwencji EFS.
• Osób niekorzystających z bezpośredniego wsparcia nie należy wykazywać jako uczestników.
Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki,
świadczone na rzecz konkretnej osoby, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika.

KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW

Czego wymagać:
-zaświadczeń
-oświadczeń wyłącznie w przypadku, gdy nie ma możliwości uzyskania
innego dokumentu.
Beneficjent ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe
zakwalifikowanie uczestników projektu.
Kiedy wymagać:
w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie
=
dzień podpisania umowy uczestnictwa w projekcie

TYPY PROJEKTÓW MOŻLIWYCH
DO REALIZACJI

1.

Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane
nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w
obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.

2.

Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i
języków obcych.

Zgodnie z zapisami SZOOP, w ramach Działania 11.4 wsparcie kierowane jest do osób
pracujących tj.:
pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
osób świadczących usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks Cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.

ZAKRES WSPARCIA

Szkolenia
komputerowe

Szkolenia
językowe

Walidacja i
certyfikacja

SZKOLENIA JĘZYKOWE
angielski, niemiecki, francuski

Projekty realizowane województwie śląskim

słowacki, czeski, włoski

Projekty realizowane dodatkowo tylko w Subregionie Południowym
Kurs musi być zakończony formalnym wynikiem oceny i walidacji.
Dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi szkolenia językowego może być :
zaświadczenie o ukończeniu kursu lub certyfikat wydany zgodnie z Europejskim Systemem Opisu
Kształcenia Językowego.

SZKOLENIA KOMPUTEROWE

ICT
certyfikat zewnętrzny

dokument potwierdzający zdobycie i poprawę
kompetencji

UWAGA
Zakres szkolenia komputerowego przedstawiono w załączniku nr 8: Standard
wymagań dla kompetencji cyfrowych.

STAWKI

Szkolenia językowe

Szkolenia ICT

Stawki jednostkowe – załącznik nr 7a, 7b

Taryfikator – załącznik nr 6

STAWKA JEDNOSTKOWA
NA SZKOLENIA JĘZYKOWE
- 60 godzin lekcyjnych szkolenia (45 minut)
jednorazowe zajęcia nie mogą trwać więcej
niż 4 godziny lekcyjne dziennie, a po 2 godzinach
szkoleniowych wymagana jest co najmniej
15 minutowa przerwa
-grupy max 12 osób
-usługi szkoleniowej w pełnym zakresie kosztów tj. obejmującej w szczególności koszt
organizacji szkolenia, koszt zakwalifikowania uczestnika projektu do odpowiedniej
grupy, koszt wykładowcy w zakresie przygotowania się do zajęć, ich prowadzenia i
weryfikacji prac domowych opracowywanych przez uczestników projektu, wyposażonej
sali, materiałów szkoleniowych, wody dla uczestników szkolenia, cyklicznych
egzaminów wewnętrznych i testów.

Stawka nie obejmuje wydatków na zakup środków trwałych oraz nie
obejmuje cross-financingu.

POZA STAWKĄ MOŻNA
SFINANSOWAĆ
1. zakup podręcznika (teoretycznego i ćwiczeniowego)

2. przeprowadzenie egzaminu

3. wydanie certyfikatu

POZA STAWKĄ MOŻNA
SFINANSOWAĆ
4. pokrycie wydatków poniesionych w celu ułatwienia
dostępu w projekcie osób niepełnosprawnych

5. koszty opieki nad dzieckiem do lat 7
albo osoba zależną

6. Koszty pośrednie

KRYTERIA OCENY
Kryteria formalne 0/1
1.Czy wnioskodawca/partner jest podmiotem uprawnionym do aplikowania o środki w ramach
konkursu/naboru?

2. Czy wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał finansowy?

3. Czy wartość dofinansowania w projekcie jest większa od wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR?

4. Czy zapisy wniosku o dofinansowanie spełniają warunki kwalifikowalności projektu?

KRYTERIA OCENY
Kryteria merytoryczne 0/1
1. Czy treść wniosku spełnia wymogi dotyczące partnerstwa ( jeśli dotyczy)?

Kryteria merytoryczne punktowe
2. Czy cel projektu jest adekwatny do zdiagnozowanych problemów? Liczba punktów 0-3

3.Czy wskaźniki zostały założone na odpowiednim poziomie, a ich sposób monitorowania został
odpowiednio opisany? Liczba punktów 0-10

4. Czy w sposób prawidłowy opisano grupę docelową? Liczba punktów 0-5
5. Czy zadania w projekcie zaplanowano i opisano w sposób poprawny? Liczba punktów 0-8

KRYTERIA OCENY
Kryteria merytoryczne punktowe
6. Czy wnioskodawca/partner posiada doświadczenie i potencjał pozwalające na efektywną realizację
projektu? Liczba punktów 0-14

7. Czy budżet projektu został sporządzony w sposób prawidłowy i zgodny z zasadami kwalifikowalności
wydatków? Liczba punktów 0-10

KRYTERIA OCENY
Kryteria horyzontalne 0/1
1. Czy projekt jest zgodny z zasadami unijnymi dotyczącymi:
- równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum,
- równości szans i niedyskryminacji , w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
-zrównoważonego rozwoju?

2.Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym, obowiązującym na dzień ogłoszenia
konkursu/wystosowania wezwania do złożenia wniosku, w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji
i zakresu projektu ?

3.Czy projekt jest zgodny z RPO WSL 2014-2020, SZOOP RPO WSL 2014-2020 i wytycznymi ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego?

KRYTERIA OCENY
Kryteria negocjacyjne 0/1
1. Czy projekt spełnia warunki postawione przez oceniających lub przewodniczącego KOP?

KRYTERIA OCENY
Kryteria szczegółowe 0/1
1. Czy wnioskodawca złożył nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu dla
Poddziałania 11.4.3?

2. Czy wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego?

3. Czy okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu na etapie ubiegania się o
dofinansowanie nie przekracza 24 miesięcy i projekt nie trwa dłużej niż do 31 grudnia 2022 r.?

4. Czy projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego (w przypadku osób
fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego) ?

KRYTERIA OCENY
Kryteria szczegółowe 0/1
5. Czy grupę docelową stanowią:
Osoby w wieku 18 lat i więcej, pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach,
należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających
największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m.in. osób o niskich kwalifikacjach i osób powyżej 50
roku życia?
Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem
elektronicznym

6. Czy wnioskodawca/partner dysponuje administracyjną i operacyjną zdolnością do realizacji projektu?

7. Czy projekt zakłada, że co najmniej 60% uczestników zaliczających się do grupy „osób o niskich
kwalifikacjach” uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu?

KRYTERIA OCENY
Kryteria szczegółowe 0/1
8. Czy projekt zakłada, że co najmniej 60% uczestników zaliczających się do grupy „osób w wieku 50 lat i
więcej” uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu?

9. Czy założona minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN ?

10. Czy projekt zakłada, że wnioskodawca/operator zapewni dostęp każdemu uczestnikowi projektu do
wszystkich form wsparcia w ramach typów operacji dopuszczalnych zapisami Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Poddziałania 11.4.3 ?
11. Czy wskazany we wniosku o dofinansowanie obszar realizacji projektu obejmuje wyłącznie jeden z
subregionów woj. śląskiego lub część danego subregionu?

KRYTERIA OCENY
Kryteria szczegółowe 0/1
12. Czy zaplanowano realizację całego bezpośredniego wsparcia projektowego na obszarze subregionu, z
którego dany uczestnik pochodzi?
13. Czy Projekt przewiduje wyłącznie:
1) realizację szkoleń i kursów z zakresu nabywania, uzupełniania lub podwyższania umiejętności,
kompetencji lub kwalifikacji w zakresie TIK w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych,
kończących się walidacją (programem formalnej oceny) i certyfikacją kwalifikacji oraz udokumentowaniem
nabytych kompetencji:
1 czy w przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie języków obcych, kursy lub szkolenia
zakończą się formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz o będą dawać możliwość otrzymania certyfikatu
zewnętrznego (nadania kwalifikacji) potwierdzającego zdobycie przez uczestników/uczestniczki projektu
kwalifikacji językowych realizowanych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego ?

KRYTERIA OCENY
Kryteria szczegółowe 0/1
2 czy w przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie umiejętności dotyczących ICT, zakres
wsparcia obejmuje kursy lub szkolenia kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie
przez uczestników projektu określonych kwalifikacji lub uzyskaniem dokumentu potwierdzającego
zdobycie i poprawę kompetencji cyfrowych zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie
projektu
etapami ?
2)realizację programu walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i
języków obcych?
14. Czy biuro projektu zlokalizowane zostało na obszarze realizacji projektu?

15. Czy w przypadku realizacji w projekcie wsparcia w postaci szkoleń i kursów realizowanych w zakresie
umiejętności dotyczących ICT w oparciu o formułę kształcenia na odległość w postaci tzw. szkoleń i kursów
e-learningowych, wsparcie to będzie realizowane zgodnie z „Modelem systemu wdrażania i
upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” opisanym w 2014 roku w
Poradniku „Jak wdrażać kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym w formach

KRYTERIA OCENY
Kryteria szczegółowe 0/1
pozaszkolnych” w ramach projektu realizowanego w ramach Poddziałania 3.4.2 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej ?

16. Czy wnioskodawca/partner posiada/ją co najmniej roczne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć
na terenie województwa śląskiego w obszarze interwencji tj. doświadczenie w realizacji przynajmniej
jednego z typów operacji założonych w projekcie dla wskazanych grup docelowych?

KRYTERIA OCENY
Kryteria szczegółowe dodatkowe punktowe
1. Czy projekt zakłada udział co najmniej 50 % osób o niskich kwalifikacjach ?

2. Czy projekt zakłada udział co najmniej 30 % osób w wieku 50 lat i więcej ?
3. Czy projekt jest skierowany w co najmniej 60% do osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze?
4. Czy projekt został zarekomendowany przez Związek ZIT/RIT lub właściwy organ/y Porozumienia w
sprawie realizacji ZIT/RIT w danym Subregionie ?

CHCESZ O COŚ ZAPYTAĆ ?
Pisz i dzwoń
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
Zespół ds. Promocji i Informacji (pokój nr 2)
32 757 33 11
fax: 32 757 33 62
e-mail: efs@wup-katowice.pl
http://wupkatowice.praca.gov.pl,
http://rpo.wup-katowice.pl,
https://rpo.slaskie.pl

Dziękuję za uwagę
Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

