FISZKA
INFORMACYJNA
Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne

NAZWA I NUMER KONKURSU

BUDŻET KONKURSU

10 736 000,00 PLN

Poziom dofinansowania: 85%

TERMIN NABORU

17 lipca 2019r.

Do
KTO MOŻE
APLIKOWAĆ?

konkursu,

jako

wnioskodawcy,

mogą

przystąpić

w

szczególności:


instytucje edukacyjne,



szkoły wyższe,



IOB,



jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne,



związki

i

stowarzyszenia

jednostek

samorządu

terytorialnego,


instytucje rynku pracy,



związki zawodowe,



izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,



organizacje pozarządowe,



podmioty

ekonomii

społecznej/przedsiębiorstwa

społeczne.

Projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy

osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy
są

zainteresowane

nabyciem,

uzupełnieniem

lub

podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji, w szczególności
DZIAŁANIA MOŻLIWE
DO DOFINANSOWANIA

pracowników sektora MMŚP, realizowane w oparciu o popytowy
model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, z
uwzględnieniem

analizy

potrzeb

edukacyjnych

danego

uczestnika projektu, poprzez:
szkolenia i kursy w zakresie TIK, kończące się

i)

programem

formalnej

oceny

i

certyfikacji

zewnętrznej
szkolenia i kursy w zakresie języków obcych

ii)

kończące

się

certyfikatem

potwierdzającym

zdobycie

zewnętrznym,

przez

uczestników

określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie
z Europejskim

Systemem

Opisu

Kształcenia

Językowego),
rozwój kwalifikacji zgodnych ze zintegrowanym

iii)

systemem kwalifikacji.



termin

realizacji

projektu

musi

zakładać

jego

rozpoczęcie do 31 marca 2020 r. i zakończenie do 30
czerwca 2023 r.

Specyficzne kryteria dostępu:
1) Koszt przypadający na uczestnika projektu max. 4500zł.
2) Realizacja wskaźnika rezultatu bezpośredniego:


Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły kompetencje
lub

KRYTERIA DOSTĘPU



Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały
kwalifikacje lub nabyły kompetencje
lub



Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały

kwalifikacje lub nabyły kompetencje
na poziomie co najmniej 85% dla każdego z wybranych
wskaźników, w odniesieniu do liczby osób należących do
danej kategorii, objętych wsparciem w ramach projektu.

3) Weryfikacji podlega, czy co najmniej 80% grupy
docelowej projektu stanowią osoby w wieku 25 lat i
więcej, z których co najmniej 40% to osoby o niskich
kwalifikacjach.

Specyficzne ukierunkowanie projektu:
Ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest ukierunkowany na
osoby w wieku 50 lat i więcej i o niskich kwalifikacjach
zawodowych. (waga punktów 3; max do zdobycia 6)


0 pkt – mniej niż 60% uczestników projektu stanowią
(łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej i o niskich
kwalifikacjach zawodowych.



1 pkt – co najmniej 60% uczestników projektu stanowią
(łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej i o niskich
kwalifikacjach zawodowych.



2 pkt – co najmniej 80% uczestników projektu są
(łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej i o niskich
kwalifikacjach zawodowych.

KRYTERIA
PREMIUJĄCE

Ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest ukierunkowany na
pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
oraz

podmiotów

ekonomii

społecznej/przedsiębiorstw

społecznych. (waga punktów 4; max do zdobycia 8)


0 pkt – mniej niż połowę uczestników projektu stanowią
(łącznie) pracownicy sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw

oraz

podmiotów

ekonomii

społecznej/przedsiębiorstw społecznych.


1 pkt – co najmniej połowę uczestników projektu
stanowią (łącznie) pracownicy sektora mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii
społecznej/przedsiębiorstw społecznych.



2 pkt – wszystkimi uczestnikami projektu są (łącznie)
pracownicy

sektora

przedsiębiorstw

mikro,

oraz

małych

i

podmiotów

średnich
ekonomii

społecznej/przedsiębiorstw społecznych.

Ocenie podlega stopień, w jakim projekt realizowany jest w
porozumieniu z pracodawcą/-ami, które przyczyni się do
osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki
monitorowania. (waga punktów 3; max do zdobycia 6)


0 pkt – projekt realizowany jest w porozumieniu
z pracodawcą/-

ami,

które

nie

przyczyni

się

do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez
wskaźniki monitorowania.


1 pkt – projekt realizowany jest w porozumieniu
z pracodawcą/- ami, które przyczyni się do osiągnięcia
większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez
wskaźniki monitorowania.



2 pkt – projekt realizowany jest w porozumieniu
z pracodawcą/- ami, które przyczyni się do osiągnięcia
wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez
wskaźniki monitorowania.

