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Wykształcenie zdobyte w systemie szkolnym staje się stopniowo przestarzałe i 

koniecznością staje się kontynuowanie kształcenia w takich formach i rozmiarach, 

jakie dla danego zawodu są optymalne.

Mimo zagrożenia utraty pracy czy nawet bezrobociem wśród osób dorosłych, czego 

przyczyną może być niedostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy w regionie, 

wiele osób świadomie nie podejmuje edukacji zmierzającej do przebranżowienia. 

Brakuje kampanii ukazującej pozytywne efekty kształcenia ustawicznego. Jednostki 

prowadzące działalności w zakresie tego typu kształcenia powinny stale dążyć do 

zwiększenia i poprawy jakości uczestnictwa osób dorosłych w formach szkolnych i 

pozaszkolnych kształcenia.



PROBLEM:

• niski poziom wykształcenia wśród osób dorosłych;

• niska świadomość społeczna związana z koniecznością kształcenia przez 

całe życie.

ROZWIĄZANIE:

• podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez kursy i szkolenia 

umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji 

zawodowych;

• szkolenia/kursy dla osób dorosłych w zakresie kluczowych kompetencji.



Tabela nr 35. Kluczowe informacji dotyczące wiązki „Zwiększenie zatrudnienia”. 

Str. 97 -98 Strategii RIT

Cel Strategiczny CS1. Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i 

spójności społeczno - gospodarczej Subregionu Zachodniego

Priorytet P1.1 Gospodarka i miejsca pracy 

D1.1.2 Wyrównywanie szans wejścia i powrotu na rynek pracy

C1.1.2.1 Obniżanie skali bezrobocia długookresowego



Zakłada się zwiększenie u osób dorosłych - działających z własnej 

inicjatywy - umiejętności i kompetencji w zakresie znajomości 

języków obcych oraz biegłej obsługi komputera, które są niezbędne na 

współczesnym rynku pracy. 

Typy beneficjentów: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą 

lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.



Realizacja działań bezpośrednio koresponduje z projektami w ramach wiązki 

„Rewitalizacja i rozwój usług społecznych”.

Działania w ramach obu wiązek muszą być również skoncentrowane 

terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji.

Projekty realizowane w ramach wiązki stanowią dopełnienie kompleksowego 

programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co 

oznacza, że projekty powinny stanowić uzupełnienie przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR.
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Lp. Kryterium Definicja

1 Lokalizacja projektu na 
obszarze funkcjonalnym 
danego RIT

Projekt jest zlokalizowany na obszarze 
funkcjonalnym danego RIT wskazanym 
w Strategii RIT. 

Str. 7 Strategii. Obszar 
wsparcia Strategii RIT

2 Zgodność uzasadnienia i 
celu projektu z 
założeniami  /Celami 
/Działaniami Strategii 
RIT

Projekt jest zgodny z założeniami 
celami/działaniami wskazanymi w 
Strategii RIT adekwatnymi do 
przedmiotu projektu.

Część diagnostyczna 
warunki edukacyjne str. 
18. Opis celu C1.1.2.1, 
działania D1.1.2, 
priorytetu P1.1 str. 84





Weryfikowane będzie czy projekt:
• projekt nie jest komplementarny z żadnym projektem  – 0 pkt. 
• jest komplementarny z trwającym lub zakończonym projektem realizowanym w 
ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE – 2 pkt.
• jest zintegrowany/ komplementarny z innymi projektami zrealizowanymi, trwającymi 
lub znajdującymi się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – 4 pkt.
• jest komplementarny  z  projektem  w ramach Działania  10.2 (mieszkalnictwo socjalne 
i chronione), 10.3 (rewitalizacja) - 6 pkt

Komplementarność to stan powstały na skutek podejmowanych, uzupełniających się 
wzajemnie działań/projektów, które są skierowane na osiągniecie wspólnego lub takiego 
samego celu, który nie zostałby osiągnięty lub osiągnięty byłby w mniejszym stopniu w 
przypadku niewystępowania komplementarności. 

Projekt może wykazywać komplementarność problemową, geograficzną, sektorową, 
funkcjonalną np. jest końcowym, lub jednym z końcowych elementów większego projektu, 
jest etapem szerszej strategii realizowanej przez kilka projektów komplementarnych, jest 
uzupełnieniem projektów zrealizowanych ze środków pomocowych. 



W przypadku projektu zakładającego współpracę Projektodawca jest zobowiązany do 
wskazania z nazwy podmiotu/podmiotów, z którymi będzie współpracował oraz opisać 
zakres działań w projekcie, na których efektywność będzie miała bezpośredni wpływ 
przedmiotowa współpraca. Projektodawca opisuje we wniosku zasady  i podstawy 
współpracy między tymi podmiotami, które powinny być sformalizowane umową lub 
innym dokumentem określającym zasady współdziałania.

Weryfikowane będzie czy projekt zakłada:
• brak partnerstwa lub współpracy pomiędzy jednostkami/podmiotami – 0 pkt.
• współpracę  międzysektorową (formalna współpraca bez zawierania partnerstwa, 
wskazanego w pkt. A.2. wniosku o dofinansowanie) – 2 pkt.
• zlecanie zadań na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie lub w oparciu o ustawę o spółdzielniach socjalnych – 3 pkt.
• formalne partnerstwo (wskazane w pkt. A.2. wniosku o dofinansowanie) - 5 pkt.



Wskazane doświadczenie projektodawcy (znajomość lokalnego/regionalnego rynku oraz 
rozeznanie w potrzebach lokalnych/regionalnych podmiotów) znacznie usprawni 
realizację działań i usług oferowanych uczestnikom projektu. Weryfikowane  będzie czy 
Wnioskodawca/ Partner:

• Brak doświadczenia w realizacji projektów na obszarze danego RIT - 0 pkt.
• Posiada doświadczenie w realizacji jednego projektu na obszarze  danego RIT – 2 pkt.
• Posiada doświadczenie w realizacji dwóch lub więcej projektów na obszarze danego  
RIT – 4 pkt.

Przez projekt  rozumie się przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu 
określonego wskaźnikami,  z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do 
objęcia albo objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo 
Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego jak i środków własnych -
zrealizowane na terenie obszaru funkcjonowania RIT.



W ramach kryterium ocenie będzie podlegać zapewnienie spójności interwencji oraz 
wpływu miast i gmin z obszarów funkcjonalnych Subregionów na kształt i sposób 
realizacji działań na ich obszarze. Kryterium weryfikowane w oparciu o zapisy wniosku 
o dofinansowanie, zgodnie z poniżej wskazanymi kategoriami punktowymi: 

⚫ Brak rekomendacji – 0 pkt.
⚫ Projekt bezpośrednio odpowiadający na problemy wskazane w Strategii RIT oraz 

realizujący zapisane w niej cele, i zarekomendowany przez Związek RIT w formie 
uchwały Zarządu Związku RIT – 2 pkt.

⚫ Projekt bezpośrednio odpowiadający na problemy wskazane w Strategii RIT oraz 
realizujący zapisane w niej cele, i realizowany przez sygnatariusza/-y Porozumień  w 
sprawie realizacji RIT w Subregionie – 4 pkt.



Każdorazowo prosimy o podane następujących danych:
• Planowana nazwa projektu.
• Przewidywany okres realizacji projektu.
• Priorytet, działanie, poddziałanie RPO WSL.
• Wartość całkowita projektu, kwota dofinansowania.
• Wskaźniki planowane do realizacji i ich szacunkowa wartość.
• Odniesienie do diagnozy Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

(wskazanie problemów).
• Jaki Cel/Działanie Strategii RIT projekt będzie realizował.
• Oznaczenie czy projekt jest komplementarny ze złożonymi/planowanymi do złożenia w 

ramach EFS/EFRR.



poniżej 3% - 0 pkt
powyżej 3% do 6% - 2 pkt 
powyżej 6,01% do 12% - 4 pkt 
powyżej 12,01% do 20% - 6 pkt
powyżej 20% - 8 pkt.

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać wpływ realizacji projektów na 
osiągnięcie wartości docelowej wszystkich wskaźników produktu oraz rezultatu 
bezpośredniego danego Priorytetu/Celu/Działania RIT wskazanych w Strategii 
RIT, adekwatnych dla danego typu projektu, przyjętego dla całego subregionu. 

Punkty zostaną przyznane w oparciu o wyliczenie średniej arytmetycznej wartości 
realizowanych wskaźników, tzn. oceniający dokona obliczenia wartości procentowej 
realizacji dla poszczególnych wskaźników wskazanych w strategii RIT, a następnie 
zsumowane wartości procentowe zostaną podzielone przez ilość wskaźników.



Wpływ realizacji projektu na następujące wskaźniki Strategii RIT:

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
• Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu – 168 os.
• Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu – 38 os.
• Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu – 155 os.

Wskaźniki produktu:
• Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 269 os.
• Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 50 os.
• Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 260 os.



• nie realizuje żadnego celu/działania/priorytetu wskazanego w Strategii RIT w 
danym obszarze – 0 pkt.

• realizuje jeden cel/działanie/priorytet wskazany w Strategii RIT w danym obszarze 
– 2 pkt.

• realizuje przynajmniej dwa cele/działania/priorytety wskazane w Strategii ZIT/RIT 
w danym obszarze – 4 pkt.

Cel Strategiczny CS1. Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i spójności społeczno -

gospodarczej Subregionu Zachodniego

Priorytet P1.1 Gospodarka i miejsca pracy 

D1.1.2 Wyrównywanie szans wejścia i powrotu na rynek pracy

C1.1.2.1 Obniżanie skali bezrobocia długookresowego



Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie  oceny wniosku o dofinansowanie na 
podstawie   deklaracji  wskazanej  w pkt. B.10  Uzasadnienie spełnienia kryteriów 
dostępu, horyzontalnych i dodatkowych, że   właściwy PR  znajduje  się w Wykazie 
programów rewitalizacji województwa śląskiego prowadzonym przez IZ  RPO WSL, 
dostępnym pod adresem: 
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wykaz_programow_rewitalizacji_wojewodztwa_slaskiego, co 
będzie równoznaczne ze spełnieniem  przez PR wymogów określonych w Wytycznych  w 
zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (obowiązujących na 
dzień ogłoszenia konkursu).  W odniesieniu do wynikania projektu z PR weryfikowane 
będzie, czy:

• projekt nie wynika z właściwego PR – 0 pkt.;
• minimum 50% uczestników projektu będą stanowić osoby z obszaru rewitalizacji 

bądź jego otoczenia – 4 pkt.;
• projekt znajduje się na liście projektów podstawowych lub uzupełniających (projekt 

musi być zgodny z projektem w PR w co najmniej 2 z następujących parametrów: 1. 
Okres realizacji; 2. Dane Wnioskodawcy lub Partnera; 3. 100% uczestników projektu 
będą stanowić osoby z obszaru rewitalizacji bądź jego otoczenia; 4. Działania) – 8 pkt. 



Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności objęcia pomocą osób wymagających 
szczególnego wsparcia na rynku pracy. Wartość wskazana w kryterium umożliwi 
osiągnięcie wartości wskaźnika.

W przypadku, kiedy osoby o niskich kwalifikacjach /osoby powyżej 50 roku życia 
stanowią:

• poniżej 30% liczby uczestników lub brak takich osób w projekcie - pkt. 0 
• co najmniej 30% liczby uczestników – pkt. 4
• co najmniej 40% liczby uczestników – pkt. 6

Aby kryterium zostało uznane za spełnione, projekt nie musi zakładać wsparcia min. 30% 
uczestników pochodzących wyłącznie z jednej ze wskazanych w kryterium grup 
docelowych. Dopuszczalne jest „mieszanie” wskazanych grup docelowych z kryterium, 
aby został spełniony wymagany poziom procentowy.

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny formalno -merytorycznej na 
podstawie treści wniosku



Kryterium realizuje założenia rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i 
ma na celu premiowanie projektów, które w swoich założeniach wspierają osoby 
zamieszkujące miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Definicja miasta średniego została określona w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020  obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu. 

Lista miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 
stanowi załącznik do Regulaminu  konkursu.

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny formalno -merytorycznej na 
podstawie treści wniosku.

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 5. 



Związek Gmin i Powiatów Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w 
Rybniku 
ul. J. I F. Białych 7, Rybnik
Telefon: 32 42 22 446
e-mail: biuro@subregion.pl 

ww.rpo.slaskie.pl


