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Konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.1/2014 w ramach Poddziałania 8.1.1 - „Wspieranie rozwoju 
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Priorytetu VIII - „Regionalne kadry 

gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 

 
Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do podniesienia i dostosowania kwalifikacji i 
umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. 
 
Wsparciem objęty może zostać następujący typ projektu: 
 

1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia1 i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr 
zarządzających i pracowników2 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie 
zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej 
możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa. 

 
Minimalna wartość projektu wynosi: 50 000,00 PLN. 
 
Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów: 3 800 000,00 PLN. 

                 
Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu nie jest zobowiązany do 
wniesienia wkładu własnego. 
 
Projekty w ramach Poddziałania 8.1.1 muszą być skierowane bezpośrednio  do następujących grup 
odbiorców: 
- Mikro, mali i średni przedsiębiorcy3 i ich pracownicy4 
 
W ramach niniejszego konkursu przewiduje się następujące kryterium strategiczne: 

1. Projekt jest w całości skierowany do następujących grup docelowych:  
a) osoby zatrudnione w branży budowlanej oraz architekci, a prowadzone doradztwo lub 

szkolenia dotyczą systemów dociepleń, wentylacji, pozyskiwania energii słonecznej i 
wiatrowej, wykorzystywania surowców wtórnych w procesie budowania, audytu 
energetycznego lub ekologicznego, 

i/lub 
b) osoby zatrudnione w branży energetycznej a prowadzone doradztwo lub szkolenia dotyczą 

pozyskiwania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej, z biomasy, audytu 
energetycznego lub ekologicznego, 

i/lub 
szkolenie trenerów podlegających szkoleniu z zakresu gospodarki niskoemisyjnej                                      
i korzyści z wprowadzania rozwiązań ekologicznych  – waga 20 punktów. 
 
2. Projekt w całości skierowany do przedsiębiorstw i pracowników tzw. „białej i/lub srebrnej 

gospodarki” - waga 20 punktów. 

                                                           
1
 Projekty nie mogą obejmować szkoleń obowiązkowych, wymaganych przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego (np. z zakresu BHP) tj. niekwalifikowalne ze środków EFS są szkolenia, które dotyczą okresowego 
potwierdzania kwalifikacji na danym stanowisku pracy by nie stracić uprawnień do wykonywania zawodu bez 
względu na fakt czy obowiązek finansowania takiego szkolenia spoczywa na pracodawcy czy pracowniku. 

 
2
 Ilekroć w Priorytecie VIII jest mowa o pracowniku (w odniesieniu do projektów objętych pomocą publiczną) 

należy przez tą definicję rozumieć: a) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm., b) właściciela, pełniącego funkcję kierownicze,                  
c)wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego 
korzyści finansowe. 
3
W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 

672, z późn. zm.) – dotyczy całego Priorytetu VIII, ilekroć jest mowa o przedsiębiorcy. 
4 W rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. 
zm.) 
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UWAGA!!! Wnioskodawca, w przypadku gdy zamierza uzyskać dodatkowe punkty podczas oceny 
merytorycznej, zobowiązany jest do wskazania/opisania wybranego kryterium strategicznego we 
wniosku o dofinansowanie. 
 
W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu: 

Kryterium dotyczące siedziby biura projektu: 
- Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 
terenie województwa opolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 
projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 
 
Kryterium liczby wniosków projektowych złożonych w konkursie przez Wnioskodawcę: 
- Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego 
konkursu. 
 
Kryteria  dotyczące wyboru grupy docelowej: 
- Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa opolskiego  (w przypadku osób 
fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną na obszarze województwa opolskiego). 
- Projekt skierowany jest do przedsiębiorstwa i jego pracowników prowadzącego działalność w 
następujących branżach: spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej, budowlanej, 
meblarskiej, drzewnej i usługowej. 

Kryterium dotyczące zakresu realizacji projektu: 
- Projekt przewiduje wyłącznie realizację szkoleń z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub 
uzupełniania kwalifikacji spełniających przynamniej jeden z poniższych warunków: 

a) kończących się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego 
uzyskane kwalifikacje, 

b) kończących się egzaminem przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera, o ile 
posiada on uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi 
szkoleniami, a uprawnienia te zostały nadane w drodze akredytacji przez podmiot 
zewnętrzny (ze wskazaniem instytucji akredytującej procedurę egzaminacyjną i 
gwarantującej jej bezstronność i wiarygodność), 

c) prowadzonych w oparciu o certyfikowane programy nauczania (ze wskazaniem instytucji 
certyfikującej dany program nauczania).      
   

UWAGA!!! Projekty niespełniające powyższych kryteriów dostępu zostaną odrzucone i nie będą 
podlegały korektom i uzupełnieniom.  
 
UWAGA!!! Co do zasady data zakończenia realizacji projektów nie powinna  być późniejsza niż 30 
czerwca 2015r.  
 
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Poddziałania 8.1.1 będzie prowadzony do 
30.04.2014r., w siedzibie IOK, tj. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu ul. Głogowska 25c, 45-315 
Opole, pokój nr 14 w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku. W ostatnim dniu trwania konkursu 
wnioski będą przyjmowane do godziny 12.00. Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą 
lub przesyłką kurierską.  
Dokumentacja konkursowa dostępna jest  na stronie:  http://www.pokl.opole.pl/3566/konkurs-

zamkniety-nr-1pokl8112014-w-ramach-poddzialania-811-priorytetu-viii-po-kl.html 

 
Opracowanie  

Anna Kluger 
Biuro Funduszy Strukturalnych 

Dział Współpracy i Rozwoju 
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