Załącznik nr 1
do Uchwały nr 4/12
Podkomitetu Monitorującego POKL
z dnia 3 września 2012 r.

„Analiza i ocena stopnia zainteresowania beneficjentów i uczestników projektu udziałem w konkursach i projektach realizowanych w ramach PO
KL, jak również zainteresowania beneficjentów niektórymi typami operacji występującymi w PO KL w województwie małopolskim”

Część A - Rekomendacje operacyjne
Lp. Tytuł raportu
Wniosek

1.

Rekomendacja

Adresat Sposób wdrożenia
rekomen
dacji

„Analiza i ocena stopnia Problemy
w
dotarciu
do Większe angażowanie w ROEFS
zainteresowania beneficjentów „trudnych” grup społecznych
proces
rekrutacji do
i uczestników projektu udziałem
projektów animatorów tych
w konkursach i projektach
procesów – specjalnie
realizowanych w ramach PO
przeszkolonych
KL,
jak
również
pracowników Regionalnych
zainteresowania beneficjentów
Ośrodków EFS
niektórymi
typami
operacji
występującymi w PO KL w
województwie małopolskim”

Status wdrożenia

Podjęcie
przez
ROEFS Rekomendacja
dodatkowych
działań wdrożenia w całości
animacyjnych
oraz
organizacja
szkoleń,
dla
potencjalnych beneficjentów,
w ramach których omawiane
będą
także
skuteczne
metody rekrutacji do projektu

Termin
realizacji
do 31-12-2013
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2.

3.

„Analiza i ocena stopnia
zainteresowania beneficjentów
i uczestników projektu udziałem
w konkursach i projektach
realizowanych w ramach PO
KL,
jak
również
zainteresowania beneficjentów
niektórymi
typami
operacji
występującymi w PO KL w
województwie małopolskim”
„Analiza i ocena stopnia
zainteresowania beneficjentów
i uczestników projektu udziałem
w konkursach i projektach
realizowanych w ramach PO
KL,
jak
również
zainteresowania beneficjentów
niektórymi
typami
operacji
występującymi w PO KL w
województwie małopolskim”

Część B - Rekomendacje kluczowe
Lp. Tytuł raportu

1.

Tradycyjne metody promocji
projektów
(informacja
w
lokalnych mediach, Internet,
informacje w urzędach) nie
zdają egzaminu.

Trudności
w
rozumieniu
podstawowych pojęć i definicji
przez
beneficjentów,
potencjalnych beneficjentów i
uczestników projektów

Ulepszenie
systemu IP2 PO
komunikacji
dwustronnej KL/ROE
pomiędzy beneficjentami i FS
a instytucjami wsparcia,
np.
poprzez
bardziej
praktyczne
spotkania
informacyjne
(pokazywanie
dobrych
praktyk)
Wśród
zagadnień
poruszanych w trakcie
spotkania mogą zostać np.
przedstawione
sukcesy
innych
projektów
(np.
spotkania z podmiotami,
które realizowały projekty z
sukcesem). Przykład ten
nie wyczerpuje propozycji
kierunków
zmian
w
zakresie takich spotkań,
ale wskazują na pożądany
ich charakter.

Wniosek

Rekomendacja

IP2 PO KL: przeprowadzenie Rekomendacja
spotkań
o
charakterze wdrożenia w całości
informacyjnym, na których
prezentowane będą również
przykłady dobrych praktyk z
zakresu
planowania
i
realizacji
projektów,
wynikających z doświadczeń
projektowych – zgodnie z
harmonogramem konkursów
na 2012 i 2013 rok
ROEFS:
przeprowadzenie
szkoleń/warsztatów
o
charakterze informacyjnym,
na których
prezentowane
będą
również
przykłady
dobrych praktyk z zakresu
planowania
i
realizacji
projektów, wynikających z
doświadczeń projektowych –
zgodnie z przyjętych przez
poszczególne
ROEFS
harmonogramem działań na
dany rok kalendarzowy

Adresat Sposób wdrożenia
rekomen
dacji

„Analiza i ocena stopnia Mała aktywność społeczności Szkolenia
i
edukacja ROEFS
zainteresowania beneficjentów lokalnych/niski potencjał liderów liderów lokalnych
i uczestników projektu udziałem lokalnych
w konkursach i projektach

Status wdrożenia

ROEFS
zorganizują Rekomendacja
spotkania i przeprowadzą wdrożenia w całości
szkolenia oraz warsztaty dla
liderów lokalnych w celu

do 31-12-2013

Termin
realizacji
do 31-12-2013
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realizowanych w ramach PO
KL,
jak
również
zainteresowania beneficjentów
niektórymi
typami
operacji
występującymi w PO KL w
województwie małopolskim”

2.

„Analiza i ocena stopnia Zbyt wąsko zdefiniowane grupy Poszukiwanie możliwości
zainteresowania beneficjentów odbiorców
rozszerzania
grup
docelowych
poprzez
i uczestników projektu udziałem
w konkursach i projektach
uelastycznienie kryteriów
realizowanych w ramach PO
wyboru projektów
KL,
jak
również
zainteresowania beneficjentów
niektórymi
typami
operacji
występującymi w PO KL w
województwie małopolskim”

podniesienia ich potencjału
do aktywizacji społeczności
lokalnych, m. in. w zakresie
podjęcia przez nich działań
uświadamiających
członkom
różnych
grup
społecznych ich pozytywną
rolę, jaką mogą
odegrać angażując się i
pracując na rzecz własnej
zbiorowości.

Praca ze społecznościami
lokalnymi:
spotkania,
warsztaty
IP PO KL IP
poprzez zastosowanie
odpowiednich
zapisów w
kryteriach wyboru projektów
w ramach PD na dany rok
kalendarzowy
zwiększy
możliwość
wsparcia
szerszych grup docelowych

Rekomendacja odrzucona

31-12-2012

Uzasadnienie:
Doświadczenie
we
wdrażaniu PO KL w
Małopolsce wykazało, iż
bardziej trafnym z punktu
widzenia realizacji potrzeb
specyficznych
grup
docelowych, takich jak m.
in. niepełnosprawni, jest
zawężanie tych grup, co
wynika z konieczności
dopasowania wsparcia do
indywidualnych
specyficznych dla tej grupy
potrzeb.
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3.

„Analiza i ocena stopnia
zainteresowania beneficjentów
i uczestników projektu udziałem
w konkursach i projektach
realizowanych w ramach PO
KL,
jak
również
zainteresowania beneficjentów
niektórymi
typami
operacji
występującymi w PO KL w
województwie małopolskim”

Trudność
w
dotarciu
do
dobrych praktyk z innych
województw przez pracowników
odpowiedzialnych na co dzień
za
wdrażanie
projektów
finansowanych Europejskiego
Funduszu Społecznego

Stworzenie
„forum” IZ PO KL
wymiany
doświadczeń / IP PO
(dobrych i złych praktyk) KL
między
instytucjami
wdrażającymi komponent
regionalny PO KL we
wszystkich
16
województwach

IZ PO KL:

Rekomendacja
wdrożenia w całości

do 31-12-2013

IZ udostępni na platformie
„Baza Wiedzy EFS” miejsce
dla potrzeb bazy dobrych
praktyk, po doprecyzowaniu
przez pozostałych adresatów
rekomendacji,
w
jakim
zakresie te dobre praktyki
będą
zbierane
(grupy
docelowe, obszary wsparcia
EFS, Priorytety PO KL czy
inne wyznaczniki podziału)
IP PO KL:
IP PO KL zobowiązane
zostaną do sukcesywnego
przekazywania
do
IZ
przykładów dobrych praktyk
w
ustalonym
wcześniej
zakresie.

4.

5.

„Analiza i ocena stopnia
zainteresowania beneficjentów
i uczestników projektu udziałem
w konkursach i projektach
realizowanych w ramach PO
KL,
jak
również
zainteresowania beneficjentów
niektórymi
typami
operacji
występującymi w PO KL w
województwie małopolskim”
„Analiza i ocena stopnia
zainteresowania beneficjentów
i uczestników projektu udziałem
w konkursach i projektach
realizowanych w ramach PO
KL,
jak
również
zainteresowania beneficjentów
niektórymi
typami
operacji
występującymi w PO KL w
województwie małopolskim”

Problemy
proceduralne
dotyczące
zarządzania
projektami i związana z nimi
obawa przed aplikowaniem w
projekcie

Zmiana
orientacji
„na IP PO KL
procedury” na orientację
„na potrzeby” oraz dążenie
do uproszczenia procedur

Analiza istniejących procedur Rekomendacja
wyboru
projektów
w wdrożenia w całości
kontekście możliwości
ich
upraszczania tak, by w
kolejnej
perspektywie
finansowej
zachęciły
do
większej
aktywności
wnioskodawców.

do

31-12-2013

Obawa
przed
przepisami Uproszczenie
zasad IZ PO KL Działania
na
rzecz Rekomendacja odrzucona 31-12-2012
dotyczącymi pomocy publicznej pomocy publicznej dla
uproszczania procedur
dla przedsiębiorstw
MŚP
Uzasadnienie: Z uwagi na
brak
jednoznacznych
wskazań wykonawcy w
zakresie
utrudnień
w
prawidłowej
realizacji
zasad pomocy publicznej
(nie wykazano konkretnych
problemów, jak również czy
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chodzi o utrudnienia w
prawie polskim, czy też w
prawie
wspólnotowym),
rekomendację
należy
odrzucić.
Część C - Rekomendacje horyzontalne
Lp. Tytuł raportu
Problem

1.

„Analiza i ocena stopnia Brak
precyzyjnej
diagnozy
zainteresowania beneficjentów potrzeb
potencjalnych
i uczestników projektu udziałem beneficjentów
w konkursach i projektach
realizowanych w ramach PO
KL,
jak
również
zainteresowania beneficjentów
niektórymi
typami
operacji
występującymi w PO KL w
województwie małopolskim”

Rekomendacja

Adresat Sposób wdrożenia
rekomen
dacji

Kompleksowa
diagnoza
potrzeb
beneficjentów
powinna być dokonana ex
ante
na
poziomie
wojewódzkim, jako osobny
dokument lub jako część
Strategii
Rozwoju
Województwa, oparte z
jednej strony na podejściu
odgórnym (spojrzenie na
region jako całość), a
drugiej strony poddane
społecznym konsultacjom,
angażującym
w
szczególności
przedstawicieli środowisk
na co dzień pracujących ze
społecznościami lokalnymi
i znającymi ich potrzeby i
specyfikę

Urząd
Marszałk
owski
Wojewód
ztwa
Małopols
kiego / IP
PO KL

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego/IP PO KL:
Choć w ramach aktualizacji
Strategii
Rozwoju
Województwa Małopolskiego
została
przeprowadzona
diagnoza
potrzeb
na
poziomie wojewódzkim (nie
zaś poziomie beneficjentów),
z uwagi na rozpoczęcie prac
nad
nowym
okresem
programowania na lata 20142020, UMWM we współpracy
z IP PO KL przeanalizuje
propozycję
ponownego
przeprowadzenia
takiej
diagnozy,
by
otrzymać
najbardziej
aktualne
informacje
o
potrzebach
mieszkańców Małopolski.

Termin
realizacji
Rekomendacja
wdrożenia w części

do 31-12-2013

Uzasadnienie: Propozycja
IP PO KL częściowego
wdrożenia
rekomendacji
wynika z faktu, ze względu
na specyfikę projektów,
diagnoza
potrzeb
beneficjentów powinna być
dokonywana w odniesieniu
do konkretnego problemu,
który jest zdiagnozowany i
następnie podejmowany w
projekcie,
a
nie
w
odniesieniu
do
całego
regionu.

Ogólna diagnoza dla różnych
grup
na
poziomie
regionalnym
może
być
narzędziem
pomocniczym,
nie może być remedium na
brak
analizy
potrzeb
konkretnych
grup
na
konkretnym obszarze, która
jest wymagana jeszcze przed
przygotowaniem
wniosku.
Przeprowadzenie
takiej
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analizy zapewnia bowiem, że
projekt
będzie
stanowił
odpowiedź
na
problemy
zidentyfikowane
przez
wnioskodawcę
i
będzie
uwzględniał
potrzeby
konkretnych grup.
2.

„Analiza i ocena stopnia
zainteresowania beneficjentów
i uczestników projektu udziałem
w konkursach i projektach
realizowanych w ramach PO
KL,
jak
również
zainteresowania beneficjentów
niektórymi
typami
operacji
występującymi w PO KL w
województwie małopolskim”

Niezrozumienie definicji oraz
pojęć odnoszących się do typu
operacji „pomoc w tworzeniu
partnerstw lokalnych….” W
Poddziałaniu 8.1.2

PO
Organizacja
akcji IP
promocyjnej mającej na KL/ROE
celu wytłumaczenie na FS
czym
polega
strategia
zarządzania
zmianą
gospodarczą

IP PO KL: Przygotowanie
materiałów informacyjnych,
które zostaną zamieszczone
na stronach internetowych,
poświęconych
funduszom
unijnym.
ROEFS:
dodatkowych
informacyjnych
promocyjnych
warsztatów.

Organizacja
szkoleń
i
w
postaci

Rekomendacja
wdrożenia w części

do 31-12-2014

Uzasadnienie: Z uwagi na
brak planowania naborów
w ramach Poddziałania
8.1.2, nie będzie konieczne
wyjaśnianie
pojęcia
„zarządzanie
zmianą
gospodarczą”. Jednak z
uwagi na treść wniosku IP
PO KL, we współpracy z
ROEFS, podejmie starania
w zakresie prowadzenia
akcji promującej zasadę
partnerstwa
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr 4/12
Podkomitetu Monitorującego POKL
z dnia 3 września 2012 r.
„Badanie wpływu stosowanych kryteriów strategicznych (lub kryteriów dostępu o charakterze merytorycznym) na jakość realizowanych projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim”
Część A - Rekomendacje operacyjne
Lp. Tytuł raportu
Wniosek
Rekomendacja (zaproponowana przez
Wykonawcę jako „sposób wdrożenia”)

1.

„Badanie wpływu
stosowanych
kryteriów
strategicznych
(lub
kryteriów
dostępu
o
charakterze
merytorycznym)
na
jakość
realizowanych
projektów
w ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
w województwie
małopolskim”

Terminologia
i
interpretacja pojęć i
definicji EFS POKL
w obszarze polityki
zatrudnienia

Adresat
rekomend
acji

Należy doprecyzować pojęcia oraz podać IP2 PO KL
źródło lub podstawę prawną (osoba
bezrobotna,
osoba
bezrobotna
(zarejestrowana w Urzędzie Pracy), osoby
wracające po urlopie macierzyńskim i
wychowawczym,
komplementarność
z
inwestycją, pojęcie praktyk, staży, spin off,
spin out, problemy z interpretacją RSI,
pojęcie utraty pracy z przyczyn niezależnych
od pracowników). Należy na bieżąco
organizować
możliwość
konsultacji
interpretacji z decydentami w zakresie
pojawiających się nieścisłości.

Sposób wdrożenia

Status wdrożenia

IP2
PO
KL Rekomendacja
przeprowadzi - zgodnie wdrożenia w całości
z
harmonogramem
ogłaszania
naborów
wniosków
o
dofinansowanie
projektów - spotkania
informacyjne, podczas
których
wyjaśniane
będą również w miarę
możliwości na bieżąco
zgłaszane
przez
potencjalnych
wnioskodawców
wątpliwości
interpretacyjne, w tym
definicyjne.

Termin realizacji

do 31-12-2013
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2.

„Badanie wpływu
stosowanych
kryteriów
strategicznych
(lub
kryteriów
dostępu
o
charakterze
merytorycznym)
na
jakość
realizowanych
projektów
w ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
w województwie
małopolskim”
„Badanie
wpływu
stosowanych
kryteriów …”

Zawężenie udziału
przedsiębiorstw w
procedurach
konkursowych.

W celu zwiększenia wskaźnika „Liczba IP PO KL
przedsiębiorstw,
które
zostały
objęte
wsparciem
w
zakresie
projektów
szkoleniowych (projekty o charakterze
regionalnym)” zaleca się zastosowanie
wysoko
punktowanego
kryterium
strategicznego lub kryterium dostępu o treści:
Grupę docelową w projekcie stanowi
wyłącznie przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa
niekorzystające dotąd ze wsparcia EFS i
jego/ich pracownicy.

Rekomendacja zostanie
częściowo
uwzględniona w ramach
Planów Działania na
2012
rok
jako
szczegółowe kryterium
dostępu w odniesieniu
do Priorytetu VIII.

Rekomendacja
wdrożenia w części

do 31-12-2012

Uzasadnienie: IP podjęła
decyzję o częściowym
wdrożeniu proponowanej
rekomendacji z uwagi na
wypracowane w drodze
konsultacji z IP2 PO KL
brzmienie szczegółowego
kryterium
dostępu
w
ramach
Poddziałania
8.1.1:„.Projekt
zakłada
realizację
szkoleń
kierowanych do
przedsiębiorstw,
które
dotychczas nie uzyskały
pomocy
publicznej/pomocy
de
minimis
w
ramach
Poddziałania 8.1.1
w
związku z objęciem ich
wsparciem w ramach
projektów szkoleniowych
zamkniętych,
realizowanych w ramach
PO KL.”. A zatem istnieje
prawdopodobieństwo, że
wnioskodawca otrzymał
dofinansowanie z EFS,
ale w ramach innych
podejmowanych
przez
nich
inicjatyw
projektowych, co czyni
rekomendację
do
wdrożenia w części.
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3.

4.

„Badanie wpływu
stosowanych
kryteriów
strategicznych
(lub
kryteriów
dostępu
o
charakterze
merytorycznym)
na
jakość
realizowanych
projektów
w ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
w województwie
małopolskim”
„Badanie wpływu
stosowanych
kryteriów
strategicznych
(lub
kryteriów
dostępu
o
charakterze
merytorycznym)
na
jakość
realizowanych
projektów
w ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki

Trudności
logistyczne
w
realizacji projektów,
związane
z
odpowiedzialnością
finansową
ze
względu
na
rozległość
geograficzną
projektów.

Należy rozważyć powierzanie projektów, IP PO KL
1
których stosowane jest kryterium 20 i
doświadczonym
projektodawcom
lub
projektodawcom
posiadającym
duży
potencjał organizacyjny.

Rekomendacja zostanie
uwzględniona w ramach
Planów Działania na
2012 rok jako kryterium
strategiczne
i/lub
szczegółowe kryterium
dostępu.

Brak uwzględnienia
podziału
kompetencji
w
ramach partnerstw,
co prowadzi do
chaosu
kompetencyjnego
oraz
konfliktu
interesów pomiędzy
stronami
partnerstwa.

Należy rozważyć rozszerzenie kryteriów IP PO KL
dotyczących projektów realizowanych w
partnerstwie o zapisy dotyczące ustalenia
zasad
i
zakresu
współpracy
przed
przystąpieniem do realizacji projektu.

Należy
rozważyć
rozszerzenie kryteriów
dotyczących projektów
realizowanych
w
partnerstwie o zapisy
dotyczące
ustalenia
zasad
i
zakresu
współpracy
przed
przystąpieniem
do
realizacji projektu.

Rekomendacja odrzucona 31-12-2012
Uzasadnienie: z uwagi na
wyłonienie w naborze
konkursowym
nr
POKL/6.2/II/2009 aż 7
projektów spełniających
przedmiotowe kryterium,
których
harmonogramy
zakładały ich wieloletnią
realizację, IP nie widzi
potrzeby
kontynuacji
wykorzystywania
tego
kryterium w przyszłych
naborach konkursowych.

Rekomendacja odrzucona 31-01-2012
Uzasadnienie:
Ustalenie zasad i zakresu
współpracy
jest
nieodzownym elementem
zawiązanego na potrzeby
projektu partnerstwa. IP
PO KL nie widzi zatem
potrzeby, by wprowadzać
dodatkowe kryteria do
Planów Działania.

1

Mowa tutaj o kryterium strategicznym zaproponowanym w konkursie nr POKL/6.2/II/09 w brzmieniu „Projekt przewiduje udzielanie wsparcia na terenie 6 subregionów
województwa małopolskiego obejmujących:
1. Miasto Kraków;
2. powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki, myślenicki;
3. Miasto Tarnów oraz powiaty: tarnowski, dąbrowski, brzeski i bocheński;
4. Miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, limanowski, gorlicki;
5. powiaty: tatrzański, nowotarski, suski;
6. powiaty: wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski;
i jest realizowany w partnerstwie minimum 6 instytucji prowadzących działalność gospodarczą na ich terenie (dobór partnerów zgodnie z zasadą 1 subregion = minimum 1
instytucja). Każdy z partnerów realizuje część projektu w swoim subregionie”.
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w województwie
małopolskim”

5.

„Badanie
wpływu
stosowanych
kryteriów
strategicznych
(lub
kryteriów
dostępu
o
charakterze
merytorycznym)
na
jakość
realizowanych
projektów
w ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
w województwie
małopolskim”

Brak
zachowania
zasady
równości
szans w dostępie
do
możliwości
aplikowania
o
środki
na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
w
grupie
docelowej
do 25 roku życia
oraz
osób
niepełnosprawnych.

Zaleca się wprowadzenie dodatkowego IP PO KL
kryterium strategicznego dla projektów
przewidujących dofinansowanie działalności
gospodarczej: Grupę docelową w projekcie
stanowią w co najmniej 50% osoby w wieku
do 25 lat. Alternatywnie wprowadzenie tego
zapisu w ramach kryterium dostępu. Warto
rozważyć dodanie zapisu o osiągnięciu
efektywności zatrudnieniowej w projektach
przewidujących partnerstwo z powiatowymi
urzędami
pracy.
Samo
zastosowanie
infrastruktury jest niewystarczające. Istotny
jest też sam udział osób niepełnosprawnych
w projekcie (% osób).Nie jest też istotny
poziom nakładów finansowych, natomiast
ważne są rozwiązania odpowiadające na
potrzeby osób niepełnosprawnych. Kryteria
strategiczne dotyczące minimum 50%
środków: Minimum 50% środków w ramach
cross-financingu jest przeznaczone na
adaptację infrastruktury (np. podjazd dla
osób niepełnosprawnych, winda, poręcze)
oraz zakup lub leasing sprzętu i wyposażenia
ułatwiającego osobom niepełnosprawnym
dostęp do udziału w projekcie zgodnie z
wydatkami określonymi w Wytycznych w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
Podrozdziale Cross-financing, należy ocenić
jako mało trafne i mało skuteczne. Pomimo
wprowadzenia
w
ramach
konkursu
POKL/8.1.1/IA/10 powyższego kryterium
strategicznego ułatwiającego udział osobom
niepełnosprawnym w projektach, nadal udział
osób niepełnosprawnych jest na bardzo

W
ramach
Planów
Działania
zostaną
wprowadzone
dodatkowe
kryteria
strategiczne premiujące
te projekty, w których
grupę
docelową
stanowią w co najmniej
50% osoby w wieku do
25 lat, czy też grupę
docelową stanowią w
większości
(ponad
50%)
osoby
niepełnosprawne
(o
różnym
stopniu
i
rodzaju
niepełnosprawności).

Rekomendacja
wdrożenia w części

do 31-12-2012

Uzasadnienie: Z uwagi na
udzielanie wsparcia na
założenie
własnej
działalności
w
Poddziałaniu 6.1.3
w
trybie systemowym, nie
planuje się uruchomienia
w tym zakresie naboru na
projekty konkursowe w
ramach
tego
Poddziałania.
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6.

niskim poziomie. Poza tym należy pamiętać,
iż samo dostosowanie infrastruktury jest
niewystarczające. Istotny jest też sam udział
osób niepełnosprawnych w projekcie (%
osób). Nie jest też istotny poziom nakładów
finansowych,
natomiast
ważne
są
rozwiązania odpowiadające na potrzeby osób
niepełnosprawnych.
W
zawiązku
z
powyższym, zaleca się wprowadzenie w
kolejnych latach kryterium dostępu dotyczące
osób niepełnosprawnych: Grupę docelową w
projekcie stanowią w większości (ponad
50%) osoby niepełnosprawne (o różnym
stopniu i rodzaju niepełnosprawności) oraz
wsparcie w ramach projektu zostało
dopasowane do specyficznych potrzeb tej
grupy
docelowej.
oraz
Wskaźnik
efektywności
zatrudnieniowej
dla
uczestników projektu mierzony na jego
zakończenie wynosi co najmniej 5%. Przy
tym wprowadzenie wysoko punktowanego
kryterium strategicznego: Grupę docelową w
projekcie stanowią w co najmniej 40% osoby
niepełnosprawne zamierzające rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej dla
projektów konkursowych 6.1. i 6.2.
Zawężone kryteria Rozszerzenie katalogu osób możliwych do IP PO KL
„Badanie
grupy docelowej
objęcia
wsparciem,
zgodnie
z
wpływu
przeprowadzoną
wcześniej
diagnozą
stosowanych
społeczną.
Dodanie
kryterium
kryteriów
uwzględniającego mieszkańców wsi lub
strategicznych
promującego projektodawców z terenów
(lub
kryteriów
dostępu
o
wiejskich. Należy rozważyć możliwość
uwzględniania pracowników zatrudnionych
charakterze
merytorycznym)
na podstawie umów cywilnoprawnych.
na
jakość
realizowanych
projektów
w ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
w województwie

Rozszerzenie katalogu
osób możliwych do
objęcia
wsparciem,
zgodnie
z
przeprowadzoną
wcześniej
diagnozą
społeczną.
Dodanie
kryterium
uwzględniającego
mieszkańców wsi lub
promującego
projektodawców
z
terenów
wiejskich.
Należy
rozważyć
możliwość
uwzględniania
pracowników

Rekomendacja odrzucona 31-12-2013
Uzasadnienie:
Doświadczenie
we
wdrażaniu PO KL w
Małopolsce wykazało, iż
bardziej trafnym z punktu
widzenia realizacji potrzeb
specyficznych
grup
docelowych, takich jak m.
in. mieszkańców terenów
wiejskich, jest zawężanie
tych grup, co wynika z
konieczności
dopasowania wsparcia do
indywidualnych
specyficznych
dla
tej
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małopolskim”

7.

8.

zatrudnionych
na grupy potrzeb.
podstawie
umów
cywilnoprawnych.

będą
na
Zaplanowanie i realizacja szkoleń o ROEFS, IP ROEFS
charakterze technicznym/warsztatowym dla PO KL
bieżąco – zgodnie z
projektodawców z zakresu przygotowania
harmonogramem
spójnej koncepcji wniosku z założeniami
działań poszczególnych
konkursów w
powiązaniu z możliwością
ROEFS - prowadzić
finansowania celowych działań dla grup
szkolenia o charakterze
docelowych.
Promowanie
szkoleń
technicznym/warsztato
specjalistycznych dostosowanych zarówno
wym
dla
do potrzeb pracodawców, jak i pracowników,
projektodawców
z
niezbędnych
do
podniesienia
zakresu przygotowania
konkurencyjności na rynku pracy.
koncepcji
wniosku
spójnej z założeniami
poszczególnych
konkursów.
IP w ramach PD
uwzględnią
kryteria
dostępu/strategiczne
premiujące
szkolenia
specjalistyczne
dostosowane zarówno
do
potrzeb
pracodawców, jak i
pracowników,
niezbędnych
do
podniesienia
konkurencyjności
na
rynku pracy.
„Badanie wpływu Zawężone kryteria W celu zwiększenia wskaźnika zaleca się IP PO KL
Rekomendacja zostanie
stosowanych
spowodowały
zastosowanie
wysoko
punktowanego
częściowo
kryteriów
ograniczenie
w kryterium strategicznego lub kryterium
uwzględniona w ramach
strategicznych
dostępie
dostępu o treści: Grupę docelową w projekcie
Planów Działania na
(lub
kryteriów projektodawców,
stanowi
wyłącznie
2012
rok
jako

„Badanie wpływu
stosowanych
kryteriów
strategicznych
(lub
kryteriów
dostępu
o
charakterze
merytorycznym)
na
jakość
realizowanych
projektów
w ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
w województwie
małopolskim”

Na
etapie
aplikowania
o
środki
projektodawcy mają
największe
problemy
z
wypełnianiem
wniosku w zakresie
zachowania
spójności
między
opisem
działań,
budżetu
i
harmonogramu
oraz z doborem
form wsparcia do
grup docelowych,
wyborem partnerów
do realizacji zadań

Rekomendacja
wdrożenia w całości

do 31-12-2013

Rekomendacja
wdrożenia w części

do 31-12-2012

Uzasadnienie: IP podjęła
decyzję o częściowym
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dostępu
o mogących ubiegać przedsiębiorstwo/przedsiębiorstwa
charakterze
się
o niekorzystające dotąd ze wsparcia EFS i
merytorycznym)
dofinansowanie.
jego/ich pracownicy.
na
jakość
realizowanych
projektów
w ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
w województwie
małopolskim”

szczegółowe kryterium wdrożeniu proponowanej
dostępu w odniesieniu rekomendacji z uwagi na
do Priorytetu VIII..
wypracowane w drodze
konsultacji z IP2 PO KL
brzmienie szczegółowego
kryterium
dostępu
w
ramach
Poddziałania
8.1.1:„.Projekt
zakłada
realizację
szkoleń
kierowanych do
przedsiębiorstw,
które
dotychczas nie uzyskały
pomocy
publicznej/pomocy
de
minimis
w
ramach
Poddziałania 8.1.1
w
związku z objęciem ich
wsparciem w ramach
projektów szkoleniowych
zamkniętych,
realizowanych w ramach
PO KL.” A zatem istnieje
prawdopodobieństwo, że
wnioskodawca otrzymał
dofinansowanie z EFS,
ale w ramach innych
podejmowanych
przez
nich
inicjatyw
projektowych, co czyni
rekomendację
do
wdrożenia w części.

13

9.

Zbyt
ogólny
„Badanie
charakter kryteriów.
wpływu
stosowanych
kryteriów
strategicznych
(lub
kryteriów
dostępu
o
charakterze
merytorycznym)
na
jakość
realizowanych
projektów
w ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
w województwie
małopolskim”

Rekomendacja
wdrożenia w całości

Doprecyzowanie kryteriów pod kątem IP PO KL
realizacji celu szczegółowego 1 w ramach
Priorytetu
VI
PO
KL.
Zaleca
się
wprowadzenie w kolejnych latach kryterium
dostępu dotyczące osób niepełnosprawnych;
należy doprecyzować zapisy Działań,
Programów, do których się ma odnosić dane
kryterium oraz jak to kryterium będzie
weryfikowane.
Im
szerszy
wachlarz
Programów, tym większy obszar wsparcia.
Grupę docelową w projekcie stanowią
wyłącznie
(lub
100%)
osoby
niepełnosprawne oraz wsparcie w ramach
projektu
zostało
dopasowane
do
specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.

W
ramach
Planów
Działania na 2012 rok
zostaną uwzględnione
kryteria (szczegółowe
dostępu
i/lub
strategiczne)
dedykowane
osobom
niepełnosprawnym
Ponadto, do PD na
2012
rok
zostanie
wprowadzone
nowe
Działanie dedykowane
projektom wspierającym
wyłącznie
osoby
niepełnosprawne.

Należy opracować prognozę typu foresight
dla regionalnego rynku pracy, w kontekście
rożnych możliwych sytuacji koniunkturalnych
w gospodarce regionu. Prognoza powinna
być opracowana w oparciu o lokalne i
zewnętrzne
zasoby
eksperckie
z
uwzględnieniem perspektywy związanej z

IP
PO Rekomendacja
KL/Obserwatorium
wdrożenia w całości
Polityki
Rozwoju:
Zostanie przygotowana,
jak i wdrożona aplikacja
prognostycznosymulacyjna gospodarki

do 31-12-2012

Uzasadnienie:
W ramach PD na rok
2012 w Priorytecie VI
zastosowano
szczegółowe
kryterium
dostępu odnoszące się do
osób pozostających bez
zatrudnienia, w tym do
osób niepełnosprawnych
(Poddziałanie 6.1.1, ) oraz
kryterium strategiczne w
brzmieniu:
„Grupę
docelową w projekcie
stanowią
wyłącznie
pozostające
bez
zatrudnienia
osoby
niepełnosprawne
i/lub
osoby w wieku powyżej
50 roku życia.”. Biorąc
pod uwagę powyższe
kryterium wnioskodawca
ma
możliwość
objąć
wsparciem 100% osób
niepełnosprawnych.
Ponadto,
wraz
z
aktualizacją SzOP pojawił
się nowe Działanie 7.4 w
całości
dedykowane
osobom
niepełnosprawnym.

Rekomendacje kluczowe
1.

„Badanie wpływu
stosowanych
kryteriów
strategicznych
(lub
kryteriów
dostępu
o
charakterze

Niedostatek
prognoz
nt.
wieloscenariuszowy
ch
kierunków
rozwoju
województwa

IP
PO
KL/Obserw
atorium
Polityki
Rozwoju

do 31-12-2013
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merytorycznym)
na
jakość
realizowanych
projektów
w ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
w województwie
małopolskim”

wykorzystaniem środków PO KL.

Małopolski, w ramach
której będzie możliwe
prowadzenie prognoz
sytuacji
koniunkturalnych
w
gospodarce
regionu,
również
dla
regionalnego
rynku
pracy.

WUP/
Obserwator
ium Rynku
Pracy
i
Edukacji

WUP/Obserwatorium
Rynku
Pracy
i
Edukacji:
Przeprowadzenie
krótkoterminowego
prognozowania zapotrz
ebowania na zawody,
które następnie będzie
cyklicznie powtarzane.
Dodatkowo
Obserwatorium Rynku
Pracy
i
Edukacji
przygotuje
informację
o charakterze
prognostycznym,
opracowaną
na
podstawie
realizowanych
cyklicznie badań.
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