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OŚ PRIORYTETOWA 3. EDUKACJA
OŚ PRIORYTETOWA 4. KSZTAŁCENIE
ZAWODOWE

 PRZEDSIĘWZIĘCIE
STRATEGICZNE
„KSZTAŁTOWANIE
SIECI
PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCEJ POTRZEBY
SUBREGIONALNYCH I REGIONALNEGO RYNKÓW PRACY”
 Konkurs (uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego): otwarty, skierowany do wszystkich
organów prowadzących szkoły i placówki zawodowe działających w województwie pomorskim
 Przedmiot konkursu: koncepcje rozwoju szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego
w perspektywie 2020 roku uwzględniające branże o największym potencjale rozwoju
subregionów i regionu
 Cel konkursu: identyfikacja koncepcji lub części koncepcji stanowiących podstawę do ustalenia
przez Zarząd Województwa Pomorskiego zakresu przedsięwzięcia strategicznego
 Wymóg niezbędny konkursu:
 koncepcja wypracowana we współpracy z pracodawcami
 koncepcja zawiera działania obejmujące współpracę z pracodawcami
 koncepcja zawiera propozycję kompleksowego rozwoju szkół zawodowych
 Sposób realizacji przedsięwzięcia: projekty zintegrowane, realizowane w ramach RPO WP 20142020:
 w zakresie podniesienia jakości edukacji zawodowej OP 3, Poddziałanie 3.3.1
 w zakresie infrastruktury ponadgimnazjalnych szkół zawodowych OP 4, Działanie 4.1

ETAPY KONKURSU W RAMACH RPS AKTYWNI POMORZANIE
10 VII 2015 r.
Termin składania koncepcji – wpłynęły
24 koncepcje (1 organ zrezygnował)

23 X – 10 XI 2015 r.
II tura prezentacji koncepcji

25 VII – 21 VIII 2015 r.
ocena merytoryczna
wstępna

1 VI 2015 r.
ogłoszenie konkursu

11-24 VII 2015 r.
ocena formalna

7-29 IX 2015 r.
I tura prezentacji koncepcji

III 2016 r.
ustalenie zakresu
przedsięwzięcia
strategicznego

XII 2015 r. – III 2016 r.
ocena merytoryczna
końcowa
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PROJEKTY ZINTEGROWANE
 Art. 32 ustawy wdrożeniowej:
•W celu zapewnienia spójności realizowanych projektów właściwe instytucje mogą wybierać
do dofinansowania projekty zintegrowane.

• Projekt zintegrowany to co najmniej dwa projekty powiązane ze sobą tematycznie w
ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji, których wybór do
dofinansowania lub realizacja jest koordynowana przez właściwe instytucje.

•Koordynacja polega w szczególności na określeniu wzajemnych relacji między projektami w
zakresie warunków ich wyboru i oceny lub postanowień umów o dofinansowanie projektu
lub decyzji o dofinansowaniu projektu.
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ZASADY OCENY PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH DLA 3.3.1 i 4.1:
 2 równoległe nabory ogłoszone i prowadzone w tym samym terminie;
 projekty realizują koncepcję uzgodnioną z ZWP składającą się na przedsięwzięcie
strategiczne dot. kształcenia zawodowego → 0/1 ocena strategiczna;
 wnioski składające się na projekty zintegrowane są oceniane indywidualnie;

 w toku oceny weryfikowany jest status projektu zintegrowanego;
 w przypadku, gdy któryś z projektów wchodzących w skład projektu
zintegrowanego nie spełni któregoś z kryteriów obligatoryjnych, projekt
zintegrowany (tj. wszystkie projekty wchodzące w jego skład) uzyskuje ocenę
negatywną.
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STATUS PROJEKTU ZINTEGROWANEGO:
Ocena formalna
A.1. Poprawność złożenia Weryfikacja poprawności złożenia wniosku, tj.:
 czy został złożony w terminie i miejscu wskazanych w
wniosku
wezwaniu/regulaminie konkursu,
 czy dokumenty zostały sporządzone w języku
polskim,
 czy został złożony projekt zintegrowany, tj. czy w
odpowiedzi na konkurs w ramach Działania 4.1 /
Poddziałania 3.3.1 został złożony wniosek o
dofinansowanie projektu, w ramach którego
wskazano komplementarność z projektem będącym
przedmiotem oceny (weryfikacja kryterium na
podstawie listy projektów złożonych w konkursie
dofinansowanym ze środków EFRR/ EFS)

TAK / NIE
kryterium
obligatoryjne
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STATUS PROJEKTU ZINTEGROWANEGO:
Ocena formalna
A.12. Zgodność z
przedsięwzięciem
strategicznym

B.1. Status projektu
zintegrowanego

Weryfikacji podlega zgodność projektu z zakresem
przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we
właściwym RPS.

TAK / NIE
kryterium
obligatoryjne

Weryfikacji podlega czy wniosek o dofinansowanie
projektu złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach
Działania 4.1 / Poddziałania 3.3.1. spełnił wszystkie
kryteria formalne dopuszczalności – A. Podstawowe
(na podstawie informacji przekazanej przez Komisję
Oceny Projektów w ramach EFRR/ EFS).

TAK / NIE
kryterium
obligatoryjne
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STATUS PROJEKTU ZINTEGROWANEGO:
Ocena merytoryczna (strategiczna)
D.1. Status projektu
zintegrowanego

Weryfikacji podlega, czy projekty składające się na
projekt zintegrowany, złożone w odpowiedzi na
konkursy w ramach Poddziałania 3.3.1 oraz Działania
4.1, spełniły wszystkie obligatoryjne kryteria
merytoryczne, tj. wykonalności i strategiczne I stopnia
w obszarach A. Wkład projektu w realizację Programu
oraz B. Metodyka projektu (na podstawie informacji
przekazanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach
EFRR/EFS).

TAK / NIE
kryterium
obligatoryjne

OŚ PRIORYTETOWA 10. ENERGIA

AUTOPOPRAWKI PO UWAGACH KE
•

Rozszerzono definicję kryterium wykonalności A.2. Zakres rzeczowy projektu:
„… W przypadku projektów obejmujących systemy i instalacje zasilające
niskotemperaturowe wewnętrzne instalacje grzewcze oraz instalacje na biomasę weryfikacja faktu
braku podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. …”
•

Rozszerzono definicję kryterium strategicznego A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji
Programu
„Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie
założonych rezultatów, w szczególności związanych ze zwiększaniem zdolności wytwarzania
energii z OZE oraz redukcji emisji CO2, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi
Priorytetowej/Działaniu/ Poddziałaniu ...”

AUTOPOPRAWKI PO UWAGACH KE
•

Rozszerzono definicję kryterium strategicznego B.1. Kompleksowość projektu
„Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich
wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego
rozwiązania. W szczególności ocena dotyczy zakresu rzeczowego projektu, w tym pakietowego
ukierunkowania interwencji, oraz wykorzystania rozwiązań innowacyjnych (np. wysokosprawna
kogeneracja, "wyspy energetyczne") oraz uwzględnienia działań dot. sieci elektroenergetycznych.
0 pkt – projekt obejmuje pojedyncze źródło/instalację OZE, bez wykorzystania technologii
innowacyjnych, nieprowadzące do całkowitego rozwiązania zdefiniowanego problemu bądź
projekt dotyczy wyłącznie działań dot. sieci elektroenergetycznych. …”
•

Zmieniono punktację w następujących kryteriach strategicznych:
Kryterium

Było

Zmiana

waga/ max. liczba pkt.
B.1.Kompleksowość projektów

7,5 /15

5/10

C.3. Zaangażowanie kapitału prywatnego

5/10

2,5/5

C.4 Efekt ekologiczny

2,5/5

7,5/15

OŚ PRIORYTETOWA 2. PRZEDSIĘBIORSTWA

•

PODDZIAŁANIE 2.4.2. WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA
TERENIE OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA - MECHANIZM ZIT

C.4. Strategia Unii Europejskiej dla
Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB)

•

Oceniane jest powiązanie projektu z obszarami priorytetowymi Planu
Działań SUERMB, dotyczące, w szczególności: wnoszenia przez projekt
wkładu we wskaźniki danego Obszaru, realizacji projektu w partnerstwie z
podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego oraz posiadania przez projekt
statusu projektu flagowego SUERMB.

TAK /
NIE DOTYCZY
kryterium fakultatywne

PODDZIAŁANIE 2.4.3. WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU

C.4. Strategia Unii Europejskiej dla
Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB)

Oceniane jest powiązanie projektu z obszarami priorytetowymi Planu
Działań SUERMB, dotyczące, w szczególności: wnoszenia przez projekt
wkładu we wskaźniki danego Obszaru, realizacji projektu w
partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego oraz
posiadania przez projekt statusu projektu flagowego SUERMB.

0 pkt – projekt nie wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu
Działań SUERMB lub powiązanie to ma charakter ogólny/pośredni, tj.
projekt nie wnosi wkładu we wskaźniki danego Obszaru.
1 pkt – projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu
Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru, lecz nie
jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza
Bałtyckiego.
2 pkt – projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu
Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru i jest
realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza.
2 pkt – projekt posiada status projektu flagowego SUERMB

2,5

5

OŚ PRIORYTETOWA 6. INTEGRACJA

• Rezygnacja z kryterium formalnego B.1. Specyficzny typ beneficjenta
Planowana zmiana Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa zakłada
wprowadzenie możliwości ubiegania się o środki EFS przez wszystkie podmioty z zastrzeżeniem,
że podpisanie umowy może nastąpić po uzyskaniu przez ten podmiot akredytacji ministra
właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.
IZ RPO WP zagwarantuje poprzez obowiązujący zakres typu projektu wskazany w SzOOP oraz
Standardy realizacji wsparcia określone w ramach regulaminu konkursu dla Poddziałania 6.3.2.
(stanowiące m.in. załącznik do umowy o dofinansowanie), że usługi wsparcia ekonomii
społecznej będą świadczone wyłącznie przez podmioty posiadające akredytację. Tym samym
ostatecznie zawarcie umowy będzie możliwe wyłącznie z podmiotem posiadającym stosowną
akredytację.

Dziękuję za uwagę.
www.rpo.pomorskie.eu

