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NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO DZIAŁANIA 2.12 PO WER  

„ZWIĘKSZENIE WIEDZY O POTRZEBACH KWALIFIKACYJNO-ZAWODOWYCH„ 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, 
jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach 
kwalifikacyjno-zawodowych " w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne 
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.), ogłasza konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-
002/17 na realizację projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. 
Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności). 

Projekt dotyczy sektora motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności  
(w szczególności: PKD C.29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep,  
z wyłączeniem motocykli; G.45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, 
naprawa pojazdów samochodowych; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, 
handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli;  
z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 
oraz e-busów i samochodów elektrycznych). 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować w aplikacji SOWA dostępnej pod 
adresem www.sowa.efs.gov.pl, w terminie: od 2 do 30 listopada 31 października 2017 r. (w 
ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). 

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekt skierowany do interesariuszy sektora 
motoryzacyjnego (z uwzględnieniem elektromobilności) zainteresowanych powołaniem  
i funkcjonowaniem Sektorowej Rady ds. Kompetencji w ww. sektorze, dzięki której możliwe 
będzie dostosowania kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców funkcjonujących 
w tym sektorze. 

Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej następujące 
zadania do zrealizowania przez Sektorową Radę ds. Kompetencji: 

1. Rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowanie 
do potrzeb rynku pracy w 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), 

2. Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania 
edukacji i pracodawców, 

3. Określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w 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, 

4. Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji, 

http://power.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-ropozczeciu-naboru-wnioskow-w-konkursie-w-ramach-dzialania-2-2-power-wsparcie-na-rzecz-zarzadzania-strategicznego-przedsiebiorstw-oraz-budowy-przewagi-konkurencyjnej-na-rynku-typ-2
http://power.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-ropozczeciu-naboru-wnioskow-w-konkursie-w-ramach-dzialania-2-2-power-wsparcie-na-rzecz-zarzadzania-strategicznego-przedsiebiorstw-oraz-budowy-przewagi-konkurencyjnej-na-rynku-typ-2
http://www.sowa.efs.gov.pl/


    

 2 

5. 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, 

6. Przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb sektora w obszarze kompetencji  
do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych 
przedsiębiorstw w sektorze. 

Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia 
zawartymi w Regulaminie konkursu. 

Wnioskodawcami mogą być: 

a. Przedsiębiorcy; 
b. Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego; 
c. Podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorstw; 
d. 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.); 
e. Reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 24 lipca 
f. 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego; 
g. Organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach 

pracodawców; 
h. Organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r.  

o rzemiośle; 9. 
i. Organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych, spełniające kryteria dostępu wskazane w Załączniku nr 9 do Regulaminu 
konkursu. 

Wnioski można składać wspólnie z partnerami, wnoszącymi do projektu zasoby ludzkie, 
organizacyjne, techniczne lub finansowe. Partnerami nie mogą być podmioty powiązane  
w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014. 

Dostępna w konkursie alokacja to 2 200 000,00 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania to 
100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres poczty 
elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz zgłaszać telefonicznie pod numerami 22 432 89 91-93. 

Szczegółowe informacje na temat reguł wyboru projektów oraz zasad przeprowadzania 
konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu wraz z załącznikami. 

http://power.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-konkursu-w-ramach-dzialania-2-2-power-wsparcie-na-rzecz-zarzadzania-strategicznego-przedsiebiorstw-oraz-budowy-przewagi-konkurencyjnej-na-rynku-typ-2
http://power.parp.gov.pl/kontakt/formularz-kontaktowy-dotyczacy-power
mailto:info@parp.gov.pl
http://power.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-konkursowa-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-dzialania-2-12-power-zwiekszenie-wiedzy-o-potrzebach-kwalifikacyjno-zawodowych-2017-r

