Nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetu PO KL
W wyniku realizacji pierwszych, pilotaŜowych konkursów w ramach PO KL,
zidentyfikowano potrzebę modyfikacji niektórych zapisów SzOP z dnia 18 września 2007 r.,
w celu wprowadzenia szerszych moŜliwości realizacji poszczególnych form wsparcia oraz
usprawnienia wdraŜania PO KL. W związku z powyŜszym, w grudniu 2007 r. Instytucja
Zarządzająca zaproponowała w formie tabelarycznej zakres zmian do przedmiotowego
dokumentu, który następnie został skierowany do konsultacji społecznych. Podczas
konsultacji Instytucja Zarządzająca PO KL otrzymała uwagi i postulaty zgłoszone m.in. przez
następujące podmioty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urzędy Marszałkowskie,
Wojewódzkie Urzędy Pracy,
organizacje pracodawców,
związki zawodowe,
instytucje szkoleniowe,
przedsiębiorców,
instytucje pomocy społecznej,
fundacje i stowarzyszenia,
inne podmioty oraz osoby fizyczne.

Na podstawie Wytycznych nr 2 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2007 r. w
zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego, SzOP po zakończonych w
dniu 15 stycznia br. konsultacjach społecznych został zmodyfikowany i ponownie
przedstawiony w lutym br. do konsultacji z instytucjami zaangaŜowanymi w jego realizację.
W wyniku przeprowadzonych uzgodnień w nowej wersji Szczegółowego Opisu Priorytetów
PO KL (w stosunku do wersji z 18 września 2007r.) wprowadzono następujące zmiany:
Zmiany o charakterze przekrojowym
−
−
−

−
−

Wprowadzenie moŜliwości zmiany przez IP trybu wdraŜania projektów
w
uzasadnionych przypadkach z konkursowego na systemowy
Dodanie nowego trybu wyboru projektów – projekty indywidualne, zgodnie z art. 28 pkt
1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U Nr
227 poz. 1658 z późn. zm.)
Wyłączenie osób fizycznych z moŜliwości ubiegania się o środki na realizację projektu
z uwagi na brak moŜliwości zapewnienia warunków do jego realizacji (wyjątek
stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie odrębnych przepisów)
UmoŜliwienie wydatków w ramach cross- financingu do 10% w kaŜdym działaniu (z
wyjątkiem integracji społecznej, gdzie poziom ten wynosi do 15 %)
Wprowadzenie wspólnej definicji inicjatywy lokalnej - na potrzeby działań
realizowanych na rzecz obszarów wiejskich (6.3, 7.3 oraz 9.5)

Zmiany w poszczególnych Priorytetach
Priorytet I
− Doprecyzowana została kwestia opracowywania i realizacji wspólnych
programów szkoleniowych i szkoleń dla kadr instytucji rynku pracy i pomocy
społecznej.
− Wprowadzona została zmiana odnośnie drugiego beneficjenta systemowego
w ramach Działania 1.1 (na wniosek MPiPS zrezygnowano z powierzania funkcji
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−

−

beneficjenta systemowego Departamentowi Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania
Dyskryminacji w MPiPS).
Dokonano realokacji środków w ramach Działania 1.2 oraz 1.3, polegającej na
zwiększeniu kwoty przeznaczonej na realizację Poddziałania 1.3.2 Projekty na
rzecz promocji równych szans kobiet i męŜczyzn oraz godzenia Ŝycia zawodowego
i rodzinnego z 4 mln EUR do 9,2 mln EUR.
Zmieniono charakter wsparcia w ramach działania 1.7.3 skierowanego do
migrantów na rozwiązania bardziej systemowe, zachęcające osoby migrujące do
integracji ze społeczeństwem polskim. Zmiana wynika z ustaleń prowadzonych
z MPiPS, które jest IZ dla Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji.

Priorytet II
− Doprecyzowano, Ŝe w szkoleniach dla pracowników przedsiębiorców mogą
uczestniczyć równieŜ osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych
− Rozszerzono grupę docelową projektów systemowych PARP w zakresie
podwyŜszania kwalifikacji kadry szkoleniowej
Priorytet III
− W Poddziałaniu 3.1.2 Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego
wprowadzony został zapis dotyczący wdroŜenia zmodernizowanego systemu
nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły. Zmiana ta pozwoli na
wdroŜenie wcześniej opracowanej koncepcji modernizacji systemu nadzoru
pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, która równieŜ otrzyma wsparcie
w ramach powyŜszego Poddziałania.
Priorytet V
− Zmiana beneficjenta systemowego w Poddziałaniu 5.1.4 WdraŜanie systemu
zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym, w związku z przeniesieniem
zadań z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Finansów.
− Wskazanie nowego beneficjenta systemowego (Krajowe Centrum Szkolenia Kadr
Sądów Powszechnych i Prokuratury) w Działaniu 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji
Strategii Lizbońskiej.
Priorytet VI
− Doprecyzowano, iŜ wsparcie kierowane do osób zamieszkujących na obszarach
wiejskich ma na celu pomoc w znalezieniu zatrudnienia w obszarach
niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą (we wcześniejszym zapisie
była mowa o zawodach pozarolniczych, co znacznie zawęŜało moŜliwość
realizacji wsparcia).
− Doprecyzowano kwoty stawek stypendiów staŜowych i dodatków szkoleniowych
przysługujących uczestnikom projektów konkursowych w ramach Poddziałania
6.1.1
− Dopisano nowy typ projektu realizowany na podstawie przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. doposaŜenie i wyposaŜenie
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (do chwili obecnej powyŜszy
typ wsparcia był moŜliwy do realizacji wyłącznie w ramach prac
interwencyjnych).
− Doprecyzowano warunki udzielania pomocy finansowej na rozwój
przedsiębiorczości, w tym m.in. odnośnie zasad udzielania wsparcia pomostowego
oraz wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niŜ
12 miesięcy od dnia załoŜenia działalności gospodarczej.
Priorytet VII
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−
−
−
−

Doprecyzowano linię demarkacyjną pomiędzy grupami docelowymi
korzystającymi ze wsparcia na szczeblu centralnym i regionalnym w celu
uniknięcia ryzyka podwójnego finansowania podobnych działań
Rozszerzono grupy docelowe w Dzialaniu 7.1 o dodatkowe kategorie osób
zagroŜonych wykluczeniem społecznym
Zmodyfikowano typy projektów w trybie konkursowym dodając reintegrację
zawodową u pracodawcy i wyłączono warsztaty terapii zajęciowej z moŜliwości
wsparcia z uwagi na fakt iŜ podmioty te są w duŜej części finansowane z PFRON
Ustalono kwoty stawek stypendiów staŜowych i dodatków szkoleniowych
przysługujących uczestnikom projektów konkursowych w ramach Poddziałania
7.2.1

Priorytet VIII
− w przypadku projektów skierowanych do dorosłych osób pracujących, które
z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub
podwyŜszaniem kwalifikacji i umiejętności, wyłączonych z zasady z pomocy
publicznej:
• rozszerzono zakres projektu (dotychczas tylko szkolenia) o kursy i doradztwo
zawodowe (o ile stanowi działanie uzupełniające do kursów i szkoleń);
• zaznaczono, Ŝe powyŜsze formy kształcenia ustawicznego nie mogą być
realizowane w formach szkolnych ani odbywać się w szkołach dla dorosłych
(linia demarkacyjna z Priorytetem IX);
• w celu ograniczenia wystąpienia pomocy publicznej, krąg beneficjentów
ograniczono do: przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą
w zakresie szkoleń; osób prawnych, które zgodnie ze statutem prowadzą
działalność szkoleniową oraz osób fizycznych prowadzących działalność
oświatową;
• doprecyzowano, Ŝe do grup docelowych naleŜą: pracujące osoby dorosłe
(powyŜej 18. roku Ŝycia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy
zlecenia lub umowy o dzieło;
− umoŜliwiono realizację w trybie konkursowym (8.2.1) dwóch typów projektów:
dotyczących wsparcia tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji
między naukowcami a przedsiębiorcami oraz stypendiów naukowych dla
doktorantów, moŜliwych dotychczas tylko jako wsparcie systemowe (8.2.2)
– decyzję co do wyboru trybu realizacji kaŜdego z typów projektów pozostawiono
Instytucji Pośredniczącej;
− określono maksymalną miesięczną wysokość stypendium dla doktoranta
– powinno ono mieścić się w granicach 3–5 tys. PLN
Priorytet IX
− W Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia
edukacji przedszkolnej wprowadzony został zapis umoŜliwiający wsparcie nie
tylko nowopowstających, ale równieŜ juŜ istniejących przedszkoli. Celem zmiany
jest doprecyzowanie moŜliwych form wsparcia oraz wyraźne podkreślenie
moŜliwości objęcia wsparciem aktualnie funkcjonujących innych form
wychowania przedszkolnego, utworzonych m.in. w ramach wsparcia EFS w latach
2004 – 2006.
− W Poddziałaniu 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
wprowadzone zostały wspólne dla wszystkich województw zasady w zakresie
udzielania pomocy stypendialnej. Zasady te dotyczą m.in.: wysokości oraz czasu
pobierania stypendium przez ucznia, kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów
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i kryterium dochodowego w przyznawaniu stypendium, wymogu w postaci
indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia oraz opieki nad stypendystą.
W Działaniu 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
ograniczony został zakres formalnego kształcenia ustawicznego do kształcenia
osób dorosłych w formach szkolnych (w szkołach dla dorosłych). Inne formy
kształcenia ustawicznego (w tym równieŜ formalnego) np. kursy zawodowe
zostały przesunięte do Poddziałania 8.1.1. Celem wprowadzonej zmiany jest
ustalenie jasnej linii demarkacyjnej i zapewnienie komplementarności pomiędzy
charakterem wsparcia w Priorytecie VIII i IX.

Priorytet X
− Zmiana kryteriów wyboru projektów w zakresie pomocy technicznej w celu
uspójnienia zapisów z innymi priorytetami.
Ponadto do tekstu SzOP wprowadzono szereg zmian o charakterze redakcyjnym lub
technicznym, które nie mają znaczenia strategicznego tzn. nie wiąŜą się z zakresem lub
przeznaczeniem udzielanego wsparcia, a jedynie doprecyzowują dotychczasowe zapisy (np.
zmiany nazw departamentów, wskazanie instytucji odpowiedzialnych za wybór projektów,
zmiany w słowniczku itp.).
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