
KONKURS W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ  

DZIAŁANIE 4.3 WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA 

 

Informujemy, że Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej  
ogłosiło konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 – na projekty realizowane poza Common 
Framework w ramach Priorytetu IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 
„Współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  
 
Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego 
rozwiązania we współpracy  z partnerem zagranicznym (przynajmniej jednym) z kraju 
członkowskiego Unii Europejskiej. 
 
Nowe rozwiązanie: to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, wypracowany we współpracy  
z partnerem ponadnarodowym (lub partnerami), który w całości, części lub w określonej formie nie 
występuje dotychczas w Polsce.  
 
Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty  
i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; 
wnioskodawca załącza do wniosku list intencyjny dotyczący zawiązanego partnerstwa 
ponadnarodowego.  
 
W konkursie nie przewiduje się finansowania działań o charakterze mobilnościowym. 
 
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Dostosowanie kompetencji kadr 
małych i średnich przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce poprzez zastosowanie 
modelu tzw. reskillingu. 
 
Reskilling to zespół metod, programów szkoleniowych pozwalających na adaptacje pracowników do 
zmieniających się wymagań związanych z ich stanowiskiem pracy/wykonywaną pracą/zawodem. Ma 
to być zatem proces odświeżania i/lub zdobywania przez kadry MŚP nowych,pożądanych z punku 
widzenia MŚP oraz sektora gospodarki umiejętności, które w lepszy sposób pozwolą kadrom na 
adaptację do zmieniających się wymogów rynkowych (wymiar horyzontalny). Oznacza zdobycie 
dodatkowych umiejętności w ramach dotychczas wykonywanej pracy oraz zajmowanej pozycji  
w strukturze MŚP np. umiejętności miękkich, które będą pozwalały na dostosowanie się do warunków 
pracy. Reskilling bezpośrednio odnosi się do systemów tzw. talent management. Wnioski 
 o dofinansowanie muszą dotyczyć osób pracujących w danym przedsiębiorstwie a nie mogą być 
skierowane na poszukiwanie, szkolenie potencjalnych pracowników na rynku pracy. Reskilling nie 
oznacza metod prowadzących do zmiany zawodu przez pracowników (wymiar wertykalny). 
 
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 
PO WER, tj. m.in.: uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe, przedsiębiorstwa,  
np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa. 
 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu 
państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych. 
 
Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 3,00% wydatków kwalifikowanych. 
 



Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 20 000 000,00 PLN. 
 
Minimalna wartość projektu wynosi 500 000,00 PLN. 
 
Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesięcy. 
 
Realizacja projektu współpracy ponadnarodowej obejmuje 6 etapów (zadań):  

1) przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym;  
2) testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu, z możliwym wsparciem 

partnera ponadnarodowego;  
3) analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów oraz wsparcia 

partnera ponadnarodowego;  
4) opracowanie z partnerem ponadnarodowym ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu  

z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy;  
5) wdrożenie rozwiązania do praktyki, z możliwym wsparciem partnera ponadnarodowego;  
6) wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika w celu zapewnienia skutecznej 

trwałości stosowania wypracowanego rozwiązania, z możliwym wsparciem partnera 
ponadnarodowego.  

 
Projektodawca jest zobowiązany opisać wszystkie etapy realizacji projektu współpracy 
ponadnarodowej we wniosku o dofinansowanie. Wszystkie etapy są niezbędne, aby w sposób 
prawidłowy zrealizować projekt i osiągnąć założone cele. Działania 1, 3, 4 obligatoryjnie muszą 
uwzględniać udział partnera ponadnarodowego, natomiast w przypadku etapu 2, 5 i 6 działania  
z udziałem partnera ponadnarodowego nie są obligatoryjne. IOK zaleca jednak, aby partnerzy 
ponadnarodowi (zagraniczni) byli zaangażowani w jak najwięcej faz realizacji projektu, zgodnie  
z potrzebami dotyczącymi wypracowania (w tym adaptowania) rozwiązań w celu uzyskania ich jak 
najwyższej jakości, która wynika również z wartości współpracy ponadnarodowej. 
 
W projekcie wykorzystywane są przynajmniej dwa rodzaje działań współpracy ponadnarodowej 
spośród następujących:  

1) wypracowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;  
2) transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;  
3) równoległe tworzenie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;  
4) wymiana informacji i doświadczeń (działania obowiązkowe).   

 
Wniosek o dofinansowanie zawiera koncepcję wdrożenia rozwiązania wypracowanego we 
współpracy ponadnarodowej do praktyki. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia stosowania 
wypracowanego rozwiązania także po zakończeniu realizacji projektu, w formie i zakresie 
przewidzianym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Wdrożenie wypracowanego rozwiązania do 
praktyki beneficjent musi dokładnie przemyśleć oraz precyzyjnie zaplanować już na etapie tworzenia 
wniosku o dofinansowanie.  
 
W opisie koncepcji wdrożenia należy zawrzeć informacje:  

a) dotyczące formy oraz sposobu wdrożenia rozwiązania wypracowanego we współpracy 
ponadnarodowej do praktyki oraz przewidywany rodzaj instytucji, w której/których dane 
rozwiązanie będzie wdrożone (w tym u partnerów krajowych beneficjenta lub w innych 
podmiotach przewidzianych we wniosku o dofinansowanie); Forma wdrożenia, na podstawie 
decyzji odpowiedniego podmiotu zarządzającego, jest zależna od specyfiki instytucji oraz 
samego rozwiązania.  

b) potwierdzające realność wdrożenia wypracowanego/ zaadaptowanego rozwiązania, tj. 
wskazać, że będzie ono mogło być wdrożone bezpośrednio w projekcie, w ramach obecnych 



warunków krajowych, tj. na dzień złożenia wniosku (np. bez wymogu dokonania zmian 
legislacyjnych).  

 
Za wdrożenie kompleksowego/kompleksowych rozwiązania/rozwiązań uznaje się wdrożenie do 
praktyki przez podmioty, których zadań merytorycznych to rozwiązanie dotyczy. 
 
Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany w partnerstwie ponadnarodowym, co oznacza, że 
wskazane zostało uzasadnienie dla wykorzystania współpracy ponadnarodowej dla osiągnięcia celu 
projektu oraz wartość dodana wynikająca ze współpracy ponadnarodowej. 
 
Projekt ma na celu wypracowanie i wdrożenie rozwiązań w formie modelu tzw. reskillingu 
skierowanego do kadry małych i średnich przedsiębiorstw.  
 
Model powinien zawierać co najmniej następujące elementy:  

a) identyfikacja potrzeb kadry zarządzającej i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw 
uwzględniająca dostępne na rynku diagnozy i analizy sytuacji w danym sektorze,  

b) opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wspierania pracowników w ramach modelu 
tzw. reskillingu małego lub średniego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem jego 
dotychczasowego potencjału kadrowego. 

 
Wnioskodawca jest zobowiązany w treści wniosku o dofinansowanie jednoznacznie wskazać, że  
w ramach projektu stworzy nowy sposób/model/ reskillingu, który będzie aplikowalny w innych MŚP 
i/lub innych sektorach gospodarki. Rozwiązanie ma uwzględniać potrzeby określonego 
przedsiębiorstwa lub typu przedsiębiorstw (w ramach określonego sektora gospodarki). Rezultaty 
projektu mają w jasny sposób wskazywać na możliwości poprawy funkcjonowania danego typu 
przedsiębiorstw w zakresie zasobów ludzkich i ich adaptacji do zmieniających się wymogów rynku 
pracy. Rozwiązanie wdrożone we wskazanym przedsiębiorstwie może mieć uniwersalny charakter, 
umożliwiający jego zastosowanie w innych przedsiębiorstwach danej branży.  
 
W konkursie nie będą dofinansowywane projekty skierowane do wszystkich przedsiębiorstw, 
rozwiązujące uniwersalne problemy. Celem konkursu jest wypracowywanie modeli dla konkretnych 
rodzajów przedsiębiorstw. Należy zaznaczyć, że nie ma jednej metody reskillingu. Jej 
zastosowanie/wdrożenie zależy od specyfiki potrzeb danego przedsiębiorstwa i sektora gospodarki.  
Oczekiwane elementy modelu:  

a) identyfikacja potrzeb, 
b) system wspierania pracowników. 

 
Proponowany model reskillingu powinien obejmować przynajmniej następujące elementy:  

 diagnoza sytuacji w przedsiębiorstwie/sektorze gospodarki,  
 definicja problemów oraz mapowanie procesu wdrażania metody reskillingu w danym MŚP,  
 opis proponowanej metody,  
 przewidywane efekty wprowadzonej metody.  

Każdy z elementów należy opisać szczegółowo we wniosku. 
 
Grupę docelową stanowią, jako użytkownicy wypracowywanego w projekcie rozwiązania, kadra 
zarządzająca i pracownicy małych lub średnich przedsiębiorstw.  
 
Rozwiązanie wypracowane w projekcie skierowane będzie do wskazanego we wniosku małego lub 
średniego przedsiębiorstwa. Projekt może również zakładać możliwość jego zastosowania w innych 
przedsiębiorstwach danej branży.  



Dodatkowo, jeśli przyczynia się to do osiągnięcia celu projektu, grupą docelową mogą być 
osoby/podmioty niezbędne dla realizacji współpracy ponadnarodowej lub wdrożenia rozwiązania do 
praktyki.  
 
We wniosku należy precyzyjnie wskazać jakiego typu przedsiębiorstwa – małe czy średnie – projekt 
będzie dotyczył. Nie będą uwzględniane projekty, które nie będą uwzględniać tej specyfiki 
przedsiębiorstw.  
UWAGA: Wdrożenie rozwiązania w projekcie musi nastąpić w przedsiębiorstwie/ przedsiębiorstwach, 
które stanowi grupę docelową projektu. 
 
W ramach projektu należy przewidzieć wypracowanie instrukcji i rekomendacji dla podmiotów, które 
wdrożą i będą stosować wypracowane/zaadaptowane rozwiązania. 
 
W celu wspólnej realizacji projektu współpracy ponadnarodowej, oprócz partnerstwa z partnerem 
ponadnarodowym, może zostać również utworzone partnerstwo z partnerem pochodzącym z Polski. 
Projektodawca projektu pełni rolę lidera partnerstwa.  
 
Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w dniach 30.04.2019 r. – 28.06.2019 r. do godz. 14.00, 
zgodnie z warunkami opisanymi w regulaminie konkursu.  
 
Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru 
wniosków. 
 
Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi 
Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). 
 
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie organizatora konkursu - Centrum Projektów 
Europejskich:   
https://www.power.cpe.gov.pl/nabory/konkurs-numer-powr-04-03-00-ip-07-00-002-19  

 
 
  

Opracowanie:  
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Biuro Projektów Europejskich   
 


