
 
 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Działanie 2.12, Sektorowe Rady ds. Kompetencji 
 

 

Odpowiedzi na pytania zadane w okresie od 01.04.2016 do 15.04.2016 r. 

 

Pytanie 9: Poproszę o doprecyzowanie: czy uczelnia wyższa (niepubliczna) może być 

traktowana jako "Podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju 

zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw", które 

mogą być beneficjentem w konkursie. Czyli po prostu - czy jako wyższa 

uczelnia niepubliczna możemy aplikować w tym konkursie. 

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu (Podrozdział 5.1)  

o dofinansowanie mogą ubiegać się:  

1. Przedsiębiorcy; 

2. Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego; 

3. Podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich 

lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw; 

4. Partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1649, z późn. zm.[1]); 

5. Reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawcy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego; 

6. Organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 

r. o organizacjach pracodawców; 

7. Organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 

marca 1989 r. o rzemiośle; 

8. Organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o 

związkach zawodowych. 

Jeżeli niepubliczna uczelnia wyższa posiada w swoich dokumentach 

statutowych zapisy potwierdzające, że działa na rzecz zatrudnienia, 

rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 

lub że wpisuje się w inną z powyższych kategorii, może ona ubiegać się o 

dofinansowanie w ramach Działania 2.12 PO WER, pod warunkiem 

spełniania wymaganych kryteriów dostępu określonych w załączniku 11 

do Regulaminu. 

 



Pytanie 10:  Regulamin konkursu w punkcie 5.1 określa kto może ubiegać się o 

dofinansowanie projektu. Są to m.in. przedsiębiorcy. Natomiast w 

załączniku 11 jednym z kryteriów dostępu (nr 10)ocenianym na 

etapie oceny merytorycznej jest: „Wnioskodawca i partnerzy (o ile 

dotyczy) łącznie zrzesza /ją co najmniej 30 przedstawicieli sektora 

(osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby 

prawne), na rzecz którego składany jest Projekt”. Czy w takim razie 

przedsiębiorca może ubiegać się samodzielnie lub w partnerstwie z 

inną firmą o dofinansowanie projektu? Czy też musi mieć partnera 

– organizacje np. zrzeszającą pracodawców? 

 Wniosek o dofinansowanie projektu na powołanie rady może 

złożyć np. przedsiębiorca, ale w kryteriach dostępu 

weryfikowanych na etapie oceny merytorycznej w kryterium nr 10 

zapisane zostało: Wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy) 

łącznie zrzesza /ją co najmniej 30 przedstawicieli sektora 

(osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby 

prawne), na rzecz którego składany jest Projekt. W takim razie 

czy przedsiębiorca, uczelnia itd. Może samodzielnie składać 

wniosek czy musi w partnerstwie z organizacją np. pracodawców. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (podrozdział 5.5, pkt. 1) każdy 

projekt złożony w ramach konkursu musi spełniać wszystkie kryteria 

dostępu zatwierdzone przez KM PO WER, które są określone w 

Załączniku nr 11 do Regulaminu. Jedno z kryteriów dostępu, o którym 

mowa w pytaniu, brzmi: „Wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy) łącznie 

zrzesza /ją, co najmniej 30 przedstawicieli sektora (osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne), na rzecz, którego 

składany jest Projekt”. W przypadku projektu złożonego przez jeden 

podmiot (jako Wnioskodawca), który nie zrzesza przedstawicieli sektora, 

kryterium to nie będzie spełnione. W ramach niniejszego konkursu 

dopuszcza się składanie projektów partnerskich, przy czym liczba 

podmiotów składających projekt partnerski nie może przekraczać 5 

podmiotów (Wnioskodawca + 4 partnerów). 

Pytanie 11:  W kryteriach strategicznych (nr 5 i kolejne) Liczba 

przedstawionych przez Wnioskodawcę i partnerów (jeśli dotyczy) 

listów intencyjnych od instytucji edukacji formalnej bądź 

pozaformalnej (oraz instytucje wymienione w kolejnych 

kryteriach). Czy przez listy intencyjne rozumieć należy deklaracje 

współpracy (zgodnie z załącznikiem 15) czy też są to odrębne 

kategorie? (czyli powiązanie z kryterium dostępu nr 12 ocenianym 

na etapie oceny merytorycznej) 

 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej - 

kryterium 12 mówi o deklaracjach współpracy (według wzoru z 

załącznika 15); w kryteriach strategicznych, w kryterium nr 5 

mowa jest o listach intencyjnych. Czy jest to to samo, czy należy to 

traktować rozłącznie? 



Listy intencyjne, o których mowa w kryteriach strategicznych są czym 

innym niż deklaracje współpracy, o których mowa w kryterium dostępu. 

 Deklaracje współpracy, o których mowa w kryterium dostępu, 

zgodnie ze wzorem deklaracji (stanowiącym zał. nr 15 do 

Regulaminu) stanowią oświadczenie podmiotu, który deklaruje 

gotowość i chęć współpracy na rzecz Sektora, jako członek 

Sektorowej Rady ds. Kompetencji, w przypadku, gdy projekt 

składany przez Wnioskodawcę i Partnerów (jeśli dotyczy) otrzyma 

dofinansowanie. 

 W przypadku listów intencyjnych, o których mowa w kryteriach 

strategicznych PARP nie opracowała wzoru takiego dokumentu. 

Szczegółowe informacje dotyczące listów intencyjnych ocenianych 

na etapie oceny strategicznej zawarte są w Załączniku nr 11 do 

Regulaminu, gdzie m.in. określono zakres listu intencyjnego, który 

musi zawierać:  

o dane instytucji wystawiającej list intencyjny; 

o wskazanie, że dotyczy wnioskodawcy i/lub partnerów 

zgłaszających projekt do konkursu na utworzenie Rady Sektorowej 

ds. Kompetencji; 

o wyrażenie opinii instytucji nt. wnioskodawcy i/lub partnerów w 

kontekście jakości i zasad dotychczasowej współpracy, zakresu 

współpracy, oceny zdolności wnioskodawcy i/lub partnerów do 

reprezentowania interesów sektora w obszarze potrzeb 

kompetencyjnych; 

o datę; 

o podpis osoby upoważnionej do wystawienia listu intencyjnego z 

podaniem jej imienia i nazwiska i stanowiska w instytucji. 

Listy intencyjne stanowią pewien rodzaj referencji dla Wnioskodawcy i 

Partnerów (jeśli dotyczy), które potwierdzają współpracę z instytucjami 

edukacyjnymi, rynku pracy i administracji publicznej, o których mowa w 

kryteriach strategicznych.  

Podsumowując, deklaracje współpracy odnoszą się do „przyszłych działań 

Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) ” natomiast listy intencyjne 

odnoszą się do „przeszłych działań Wnioskodawcy i/lub Partnerów ”.  

Pytanie 12: Czy Izba Gospodarcza może być Wnioskodawcą? W dokumentacji nie 

odwołano się do ustawy o izbach. 



Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu (Podrozdział 5.1) o 

dofinansowanie mogą ubiegać się:  

1. Przedsiębiorcy; 

2. Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego; 

3. Podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich 

lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw; 

4. Partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1649, z późn. zm.[1]); 

5. Reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawcy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego; 

6. Organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 

r. o organizacjach pracodawców; 

7. Organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 

marca 1989 r. o rzemiośle; 

8. Organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o 

związkach zawodowych. 

Jeżeli Izba Gospodarcza wpisuje się w co najmniej jedną z ww. kategorii 

to może być Wnioskodawcą w projekcie w ramach przedmiotowego 

konkursu, pod warunkiem spełniania wymaganych kryteriów dostępu 

określonych w załączniku 11 do Regulaminu.  

Pytanie 13: Czy alokacja 7 mln przy założeniu że projekt będzie trwał do 2023 r. może 

być alokacją (kwotą wnioskowaną) na jeden projekt z 5 możliwych do 

dofinansowania? Czy, co za tym idzie jeden wnioskodawca może objąć 

projektem kilka sektorów? 

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu (Podrozdział 5.4) – Wartość 

dofinansowania projektu nie może przekroczyć wartości alokacji 

przeznaczonej na dofinansowanie projektu dla danego sektora gospodarki, 

określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu, zatem nie ma możliwości aby 

7 mln stanowiło alokację jednego projektu. Biorąc pod uwagę zapisy 

kryterium dostępu nr 3 (Załącznik 11 do regulaminu konkursu) jeden 

Wnioskodawca może objąć projektem tylko jeden reprezentowany przez 

siebie sektor. 

                                                           
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 349, 1240, 1358 i 1890. 



Pytanie 14: Czy projekt musi obejmować/uwzględniać wszystkie wymienione 

działania czy tylko jedno/kilka z nich?: 

„Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co 

najmniej następujące działania: 

·         rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze 

edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w 

tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( m.in. pracownicy powyżej 50 roku 

życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach), 

·         współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w 

zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców, 

·         określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji 

w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 

50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań, 

·         identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz 

kwalifikacji, 

·         przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do 

instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia 

oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na 

wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa 

zawodowego, 

·         przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora 

w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących 

identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.” 

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu (Podrozdział 4.1) określone 

powyżej działania stanowią minimalny katalog zadań jakie musi 

realizować każda Sektorowa Rada ds. Kompetencji. 

 


