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Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.1,  
konkursu nr POKL/2.1.1/2012/ZS 

pn. "Zielone światło!" - wsparcie rozwiązań proekologicznych  
 

Główne założenia realizacji projektu szkoleniowego w ramach konkursu  

Dofinansowanie będzie udzielane na szkolenia (w tym szkolenia w formie kursów i studiów 

podyplomowych) oraz doradztwo (powiązane ze szkoleniami w projekcie, prowadzone indywidualnie 

przez doradcę) dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w co najmniej jednym  

z poniższych zakresów: 

 możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych (i źródeł ich finansowania), 

dla pracowników i kadry zarządzającej, 

 budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy, 

 ekoinnowacji, 

 zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, 

 zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii, 

 audytu energetycznego, 

 audytu ekologicznego, 

 marketingu ekologicznego, 

 „zielonych zamówień/zakupów”. 

 

O wsparcie mogą ubiegać się: 

1) przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 

2004 r. (Dz. U. 2007 Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), 

2) podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorców niebędące przedsiębiorcami. 

 

Projekty w ramach konkursu „Zielone Światło” mogą być realizowane w formule projektów 

otwartych (dla pracowników firm zewnętrznych) lub zamkniętych (dedykowane własnym 

pracownikom). Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące. 

 

Budżet konkursu wynosi 122 mln zł. Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. zł., a maksymalna 

wartość jednego projektu nie może przekroczyć 10 mln zł.  

 

Aby zaplanowane wsparcie przyniosło jak największe efekty prowadzące do wdrożenia konkretnych 

rozwiązań proekologicznych, niezbędne jest oparcie działań projektowych o rzeczywiste potrzeby 

każdego przedsiębiorstwa objętego wsparciem, w oparciu o potrzeby zidentyfikowane w wyniku 

przeprowadzonej szczegółowej analizy. 
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Jednym z obowiązkowych rezultatów realizacji projektu jest opracowanie dokumentu stanowiącego 
program lub plan wdrażania konkretnych działań proekologicznych u każdego przedsiębiorcy 
objętego wsparciem, zawierającego: 

 opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzać takie działania oraz 

 wymierne wskaźniki ekonomiczne, jakie posłużą ocenie skuteczności takiego programu  

lub planu po jego zakończeniu 

lub aktualizacja takiego dokumentu w ww. zakresie, jeśli taki dokument już istnieje. 

 

Wysokość dofinansowania 

Wysokość dofinansowania wylicza się, biorąc pod uwagę rodzaj pomocy, którą objęte są dane 

wydatki. Rodzaje pomocy, które mogą wystąpić w projekcie, uzależnione są od formuły projektu 

(otwarty/zamknięty) oraz od przewidzianych we wniosku form wsparcia: szkolenia, studia 

podyplomowe, doradztwo oraz wydatki inwestycyjne (cross-financing) oraz przewidywanego 

sposobu wnioskowania przez Beneficjentów pomocy o wsparcie na szkolenia (tj. wsparcie na 

szkolenia w ramach pomocy publicznej na szkolenia zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE)  

nr 800/2008 lub w ramach pomocy de minimis). 

 
W przypadku pomocy publicznej na szkolenia, poziom dofinansowania nie może przekroczyć: 

1) w przypadku szkoleń ogólnych (dla zdecydowanej większości projektów): 

 80% wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną przypadających  

na mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę, 

 70% wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną przypadających na średniego 

przedsiębiorcę, 

2) w przypadku szkoleń specjalistycznych (pojedyncze przypadki): 

 45% wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną przypadających na 

mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę, 

 35% wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną przypadających na średniego 

przedsiębiorcę. 

 

W przypadku projektów otwartych przedsiębiorca delegujący swoich pracowników na szkolenia  

ma możliwość wyboru finansowania szkoleń w ramach pomocy de minimis. W takim przypadku 

dofinansowanie może wynieść do 100% wydatków związanych ze szkoleniami. 

 

W ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL możliwe jest dofinansowanie usług doradczych oraz cross-

financingu do 100% wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na pokrycie kosztów. 

 

Konkurs jest konkursem zamkniętym, co oznacza, że wnioski mogą być składane od dnia 27 grudnia 

2012 r. do dnia 28 lutego 2013 roku. 

 

Opracowanie: Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o. 


