OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA
EDUKACJA ROZWÓJ 2014 -2020
Wojewódzki Urząd Pracy
z siedzibą w Katowicach
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
jako
Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020
OGŁASZA KONKURS

NR POWR.01.02.01-IP.13-24-001/20
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020
OŚ PRIORYTETOWA I
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
DZIAŁANIE 1.2
Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
PODDZIAŁANIE 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Instytucja Organizująca Konkurs
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Informacje o konkursie
Konkurs realizuje założenia "Pakietu dla miast średnich"

Terminy:
1. Konkurs ma formę konkursu zamkniętego.
2. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony wyłącznie w formie
elektronicznej za pośrednictwem SOWA w terminie od dnia 30.04.2020 r. (od godz.
12.00) do dnia 30.06.2020 r. (do godziny 12.00),
3. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez
rozpatrzenia.
4. IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o
dofinansowanie.
5. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to WRZESIEŃ 2020
Miejsce i sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy przygotować i złożyć do IOK wyłącznie w formie
elektronicznej,

za

pomocą

systemu

SOWA

dostępnego

pod

adresem

https://www.sowa.efs.gov.pl/.

Kto i na co może składać wnioski?
1. Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych
w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO WER na lata 20142020, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie
1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Celem szczegółowym niniejszego konkursu jest wybór do dofinansowania projektów
spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały
kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji, związanych ze zwiększeniem
możliwości zatrudnienia osób w wieku 15-29 lat.
Kto może składać wnioski?
W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie
projektu są beneficjenci spełniający następujące wymagania (zgodnie z kryterium
dostępu):
– działają jako organizacja pozarządowa (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie) lub jako agencja zatrudnienia
– w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie od co najmniej 3 lat (w okresie ostatnich 6 lat
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) prowadziły działalność w zakresie
aktywizacji zawodowej na terenie województwa śląskiego.
– posiadają siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.
UWAGA
W ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektu w formule partnerskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób
młodych poprzez 1:
1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w
zakresie określenia ścieżki zawodowej:
- identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób
młodych (obligatoryjne);
- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego
zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub
poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w
planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania
kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
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Wskazana numeracja dotyczy typów operacji, natomiast poszczególne myślniki stanowią elementy pomocy.

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie
opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę
uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
- kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia
edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie
egzaminy,
- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na
rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest
wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.
3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego
wymaganego przez pracodawców:
- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności
w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające
standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży;
- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące
zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez refundację wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy.
4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i
geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za
pośrednictwem sieci EURES):
- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem
zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji
lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez
praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np.
Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży.
- wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem
z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do
pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez
finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
5.

Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie
zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby
niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i
doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

-

GRUPA DOCELOWA
1. Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach konkursu stanowią:
Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby w wieku 15-292 lat z obszaru województwa
śląskiego (osoby fizyczne, które pracują lub zamieszkują lub uczą się na obszarze
województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego):
1. bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z
niepełnosprawnościami, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej
dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 i/lub
2. imigranci, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
rynku pracy na lata 2014-2020 i/lub
3. reemigranci, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
rynku pracy na lata 2014-2020 i/lub
4. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na
umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie
z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 20142020
z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego
w poddziałaniu 1.3.1.
Co najmniej 60% osób objętych wsparciem muszą stanowić osoby z grupy NEET
(warunek 60% nie dotyczy projektów adresowanych wyłącznie do osób, o których
mowa w punkcie 2 lub 3 albo 4).

Kryteria wyboru projektów
IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM
PO WER w uchwale nr 273 z dnia 17 września 2019 r. oraz zapisów w Rocznym Planie
Działania dla I Osi Priorytetowej PO WER na rok 2020 na podstawie uchwały Komitetu
Monitorującego PO WER nr 295 z dnia 28 stycznia 2020 r.
FINANSE
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Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia projektu. W praktyce oznacza to, że wsparciem mogą być
objęte osoby do 30 roku życia, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w
konkursie:

56 050 000,00 PLN

Poziom dofinansowania:
(maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków
kwalifikowanych
na poziomie projektu tj. środki UE 95 %
+ ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych
źródeł przyznawane Wnioskodawcy przez właściwą instytucję)
Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie
projektów w konkursie:

49 725 200,00 PLN

Poziom dofinansowania projektu ze środków europejskich:
(maksymalny % poziom dofinansowania
kwalifikowanych na poziomie projektu):

UE

wydatków 84,28 %

Kwota współfinansowania z budżetu państwa:
Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

6 324 800,00 PLN
10,72 %

Poziom
wkładu
własnego:
(Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 5 %
kwalifikowalnych)
Finansowanie ogółem (dofinansowanie + wkład prywatny)

59 000 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu

Nie dotyczy

Maksymalna wartość dofinansowania projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji
pomniejszona o kwotę rezerwy finansowej konieczną do przeznaczenia na projekty wybrane
do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej.

Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu

Do
5%
wydatków
kwalifikowalnych
na warunkach określonych
w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz

Funduszu Spójności na lata
2014-2020.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 Ustawy Wdrożeniowej po rozstrzygnięciu konkursu IOK może zwiększyć
kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie.

Inne ważne informacje
Całość wsparcia w ramach konkursu jest udzielana i rozliczana na zasadzie stawki
jednostkowej zgodnie z zasadami określonymi w Metodyce wyliczenia stawki jednostkowej
aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących oraz stawki jednostkowej wsparcia osób
młodych pracujących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z
której Wyciąg stanowi załącznik do Regulaminu konkursu
Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.4
Regulaminu konkursu.
Regulamin konkursu będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
https://power.wup-katowice.pl/.

Pytania i odpowiedzi
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr
POWR.01.02.01-IP.13-24-001/20, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji
Organizującej

Konkurs

pod

adresem

http://power.wup-katowice.pl/

oraz

na

portalu

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Informacje na temat konkursów/rundy konkursu można uzyskać:


pod numerem telefonu: +48 32 757 33 11



za

pośrednictwem

poczty

elektronicznej:

efs@wup-katowice.pl,

http://power.wup-katowice.pl/
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często
zadawane pytania”.

Integralną częścią Ogłoszenia o konkursie/rundzie konkursu jest Regulamin konkursu nr
POWR.01.02.01-IP.13-24-001/20
Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania
systemu informatycznego.

