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.13-24-003/20
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

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 28 września 2020 r.
(od godz. 0:00:00) do dnia 15 grudnia 2020 r. (do godz. 12:00:00).
3. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez
rozpatrzenia za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 8 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych
w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
4. IOK nie przewiduje
o dofinansowanie.

możliwości

skrócenia

terminu

składania

wniosków

5. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz orientacyjny czas trwania oceny
projektów to MARZEC 2021 r.
6. Okres realizacji projektu nie trwa dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.
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, jakim jest zwiększenie
możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym
w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych
skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Kto może składać wnioski?
W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu są
wyłącznie powiatowe urzędy pracy z województwa śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
TYP PROJEKTU 3 – PROJEKTY KONKURSOWE PUP
1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy
w zakresie określenia ścieżki zawodowej:
– 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.
2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego
wymaganego przez pracodawców:
- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy,
stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania
zatrudnienia, bony zatrudnieniowe lub prac interwencyjnych dla osób, u których
zidentyfikowano adekwatność danej formy wsparcia.

GRUPA DOCELOWA
1. Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach konkursu stanowią:
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane
w PUP jako bezrobotne, z których:
– 80 % stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.;
– 20 % stanowią osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby
z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich
kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci oraz osoby
długotrwale bezrobotne.
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 321 z dnia 24 lipca 2020 r.
FINANSE

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w konkursie:

11 000 000,00 PLN

Poziom dofinansowania:
(maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 100,00 %
wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu tj. środki UE
+ ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub
innych źródeł przyznawane Wnioskodawcy przez właściwą
instytucję)
Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie
projektów w konkursie:

9 270 800,00 PLN

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

UE

wydatków 84,28 %

Kwota współfinansowania z budżetu państwa:

1 729 200,00 PLN

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

15,72 %

Poziom wkładu własnego:
(Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta jako %
w finansowaniu wydatków kwalifikowanych projektu)

Nie dotyczy

Finansowanie ogółem (dofinansowanie)

11 000 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu

440 800,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji.

Warunki i planowany zakres stosowania cross- financingu

Do
5%
wydatków
kwalifikowanych
projektu
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
Wnioskodawca udziela wsparcia osobom młodym w wieku 18-29 lat bez pracy,
zarejestrowanym w PUP jako bezrobotne wyłącznie w sposób i na zasadach określonych
w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Podrozdziale 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.13-24-003/20, 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.13-24-003/20
Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania
systemu informatycznego.

