
 

 

 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
 

 

 

 

Zasady naboru wniosków o dofinansowanie w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 

 

 

Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy 

Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe  

realizowane przez PSZ 

 

 

 

NABÓR NR RPWP.06.01.00-IP.03-30-001/19 

 

Poznań, 15 marca 2019 r.  



2 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

wzywa  

 

do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów 

w ramach 

Osi priorytetowej 6. Rynek pracy 

Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe  

realizowane przez PSZ 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

 

Termin naboru: 15.03.2019 r. – 05.04.2019 r. 
 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w dwóch formach: 

w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu 

Informatycznego (LSI 2014+) do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz 

 w wersji papierowej osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14,  

Punkt Informacyjny, w godzinach 730-1530. 

 
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy 

pracy z terenu województwa wielkopolskiego. 

Okres realizacji projektu: 

 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. 
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Wykaz skrótów 

 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

FP Fundusz Pracy 

IZ 

IP 

ION 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+  

Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ 

Instytucja Organizująca Nabór  

KM WRPO 2014+ Komitet Monitorujący Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 

LSI 2014+ Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

SL2014 Centralny System Informatyczny SL2014 

PSZ Publiczne Służby Zatrudnienia 

PUP Powiatowy Urząd Pracy 

SZOOP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

UMWW (DPR) Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego  

WRPO 2014+ Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

WUP Wojewódzki Urząd Pracy 

ZWW Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
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I  Podstawowe informacje na temat naboru 

 

 Informacje ogólne 

▪ Przedmiotem naboru są projekty powiatowych urzędów pracy współfinansowane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek Pracy 

Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – 

projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ WRPO 2014+. 

▪ Celem interwencji jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku 

życia1 pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP zakwalifikowane do profilu 

pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) 

w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) (rezygnacja z 

profilowania nastąpi w dniu, w którym zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa 

regulująca funkcjonowanie PUP), należących co najmniej do jednej z poniższych grup: 

− osoby długotrwale bezrobotne2, 

− kobiety, 

− osoby z niepełnosprawnościami, 

− osoby o niskich kwalifikacjach3, 

− osoby w wieku 50 lat i więcej, 

− imigranci oraz reemigranci, 

− osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,  

− mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia. 

▪ W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy 

wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych (typy operacji wskazano w dalszej 

części niniejszego dokumentu). 

▪ Funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Osi Priorytetowej 6. Rynek Pracy WRPO 2014+ 

pełni Zarząd Województwa Wielkopolskiego działający w imieniu i na rzecz 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego.  

                                                           
1 Wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie – tj. od dnia 30 
urodzin. Wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
2 Mając na uwadze odmienną definicję osoby długotrwale bezrobotnej określoną przez Komisję Europejską na potrzeby monitorowania 
Europejskiego Funduszu Społecznego w porównaniu z definicją tej grupy określoną w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, na potrzeby monitorowania projektów EFS stosowana będzie definicja wskazana przez Komisję Europejską. Dla umożliwienia 
monitorowania tej grupy w systemie SYRIUSZ dodana zostanie odrębna kategoria odnosząca się do definicji KE celem odróżnienia od 
definicji określonej w ww. ustawie. Definicja osoby długotrwale bezrobotnej znajduje się w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
3 Za osoby niskowykwalifikowane uznaje się osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. 
Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS 
monitorowanych we wszystkich PI. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
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▪  Funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Osi Priorytetowej 6. Rynek Pracy WRPO 

2014+ pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. 

▪ Instytucją organizującą nabór jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 

14, 61-754 Poznań, działający w imieniu i na rzecz Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego.  

▪ W ramach naboru wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie weryfikacja 

warunków formalnych oraz ocena merytoryczna projektów w oparciu o kryteria i 

zasady opisane w dalszej części dokumentu. 

▪ Wszelkie terminy realizacji określonych czynności wskazane w niniejszym 

dokumencie, jeśli nie określono inaczej, wyrażone są w dniach kalendarzowych. Do 

sposobu ich obliczania stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. 

zm.), w związku z tym jeżeli ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny 

od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Na 

potrzeby niniejszego dokumentu nie uważa się za dni robocze sobót oraz dni 

ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. 

o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 90 z późn. zm.).  

▪ WUP w Poznaniu dla każdego etapu procedury wyboru projektu ustala formę i 

sposób komunikacji z Wnioskodawcą, w tym wezwania go do uzupełnienia lub 

poprawienia projektu w trakcie jego oceny. Wnioskodawca potwierdza przyjęcie do 

wiadomości wskazanych form komunikacji oraz świadomość skutków ich 

niezachowania poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawartego w pkt VIII 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

Skutkiem niezachowania wskazanych form komunikacji jest pozostawienie wniosku 

bez rozpatrzenia.  

▪ WUP w Poznaniu zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień w niniejszych 

założeniach w trakcie trwania naboru lub ewentualnie po jego zakończeniu. W 

związku z powyższym, zaleca się, aby powiatowe urzędy pracy na bieżąco 

zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej 

www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

Dane teleadresowe 

Dodatkowych informacji udziela Punkt Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, w godzinach od 800 do 1400, 

tel. 61 846 38 23,  e-mail: infoefs@wup.poznan.pl. 

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:infoefs@wup.poznan.pl
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II  Podstawa prawna i dokumenty programowe naboru  
 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L. 2013. 347. 320 

z 20.12.2013, z późn. zm.); 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE. L. 2013. 347. 470, z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

2016.119.1) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów 

operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 

2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1073, z późn. zm.); 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na 

lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 488, z późn. zm.); 

6. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), zwana dalej ustawą wdrożeniową; 

7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy;  

8. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z 

późn. zm.); 
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9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.); 

10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 

2017 r. poz. 2077, z późn. zm.); 

11. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769 z późn. zm.); 

12. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.); 

13. Uchwała nr 3060/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 

2016 r. w sprawie powierzenia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu funkcji 

Instytucji Pośredniczącej dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 w zakresie realizacji Osi priorytetowej 6 „Rynek pracy”- Działanie 

6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty 

pozakonkursowe realizowane przez PSZ” oraz Działanie 6.2 „Aktywizacja zawodowa”  

i Osi priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”- Działanie 7.1 „Aktywna integracja”; 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu 

ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1294 z późn. zm.); 

15. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, przyjęty decyzją 

Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2014 r. ze zm.; 

16. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa z 

października 2017 r.; 

17. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez 

PSZ przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i aktualny na dzień 

ogłoszenia naboru; 

18. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy 

w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014-2020, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.; 

19. Komentarz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. do 

zmienionych Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków 

Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z  
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Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 obowiązujących od 1 

stycznia 2019 roku; 

20. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzone w dniu 19 lipca 2017 r. (zwane dalej 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków); 

21. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 obowiązujące od 11 

kwietnia 2018 r.; 

22. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, obowiązujące od 1 

stycznia 2018 r.; 

23. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 zatwierdzone 13 

lutego 2018 r.; 

24. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci 

elektronicznej na lata 2014-2020, zatwierdzone w dniu 19 grudnia 2017 r.; 

25. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 zatwierdzone w dniu 9 lipca 2018 r.; 

26. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki 

spójności na lata 2014-2020, zatwierdzone w dniu 3 listopada 2016 r.; 

27. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 

zatwierdzone w dniu 3 marca 2018 r. 

28. Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu 

Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020, w zakresie obsługi LSI 2014+. 

 

UWAGA  

▪ Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach projektów 

pozakonkursowych zobowiązani są do korzystania z aktualnych wersji 

dokumentów. 

▪ Nieznajomość dokumentów skutkować może niewłaściwym przygotowaniem 

projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku oraz opracowaniem 

http://efs.wup.poznan.pl/att/programy/PO_KL/dokumenty/aktualne/Zasada_rownoci_szans-podrecznik.pdf
http://efs.wup.poznan.pl/att/programy/PO_KL/dokumenty/aktualne/Zasada_rownoci_szans-podrecznik.pdf
http://efs.wup.poznan.pl/att/programy/PO_KL/dokumenty/aktualne/Zasada_rownoci_szans-podrecznik.pdf
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budżetu i konsekwencjami skutkującymi skierowaniem wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia, a także pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

▪ Odpowiedzialność za znajomość podstawowych dokumentów, zasad i wytycznych 

związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie bierze na siebie 

Wnioskodawca. 

 

III  Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów 

1. Wydatki w projekcie w danym roku są ponoszone z limitu określonego dla konkretnego 

roku, niezależnie od okresu realizacji projektu.  

2. Okres realizacji projektu pozakonkursowego PUP.  

 

UWAGA! 

• W ramach niniejszego naboru Powiatowe Urzędy Pracy są zobowiązane do realizacji 

projektów dwuletnich tj. obejmujących okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 

z uwzględnieniem limitów na rok 2019 i 2020 r.   

• Rekrutacja uczestników może być prowadzona przez cały okres realizacji projektu.  

 

3. Kwota środków Funduszu Pracy możliwa do wykorzystania w ramach projektów 

współfinansowanych z EFS w ramach WRPO: 

▪ realizowanych w 2019 r. wynosi 41 463 299,00 zł 

▪ realizowanych w 2020 r. wynosi 48 011 037,00 zł.  
 

Wskazane kwoty środków obowiązują do czasu ustalenia ostatecznych kwot na podstawie 

ustawy budżetowej na rok 2019 i 2020. 

Zaznacza się, iż w przypadku zmiany limitów Funduszu Pracy w ramach WRPO podane 

kwoty mogą ulec zmianie, o czym Beneficjenci zostaną pisemnie poinformowani. Wówczas 

Beneficjenci na wezwanie Instytucji Pośredniczącej zostaną zobowiązani do złożenia nowego 

wniosku o dofinansowanie projektu, w którym zostanie urealniona kwota środków Funduszu 

Pracy. 

 

Decyzja limitowa określa kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań 

realizowanych przez samorząd powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na finansowanie 

innych fakultatywnych zadań. W ramach ww. limitów ustalone zostały limity środków na 

realizację projektów współfinansowanych z EFS w ramach regionalnego programu 

operacyjnego 2014-2020. Decyzja określa również kwoty na realizację projektów 
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współfinansowanych z EFS, w podziale na wkład unijny (paragrafy z czwartą cyfrą „7”) i 

krajowy (paragrafy z czwartą cyfrą „9”). 

Projekt współfinansowany z EFS obejmuje zatem środki na realizację zadań wynikających z 

ustawy o promocji zatrudnienia (…) wydatkowane z paragrafów z czwartą cyfrą „7” i „9”, z 

podziałem na: 

a) projekt PUP uwzględniający wydatki podlegające rozliczeniu z Komisją Europejską 

(wydatki kwalifikowalne), co oznacza, że w przypadku form wsparcia – dofinansowania 

podjęcia działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy – wydatki są pomniejszone o wartość podatku VAT (kwota netto); 

b) środki na finansowanie kwoty podatku VAT w ramach wsparcia polegającego na 

dofinansowaniu podjęcia działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy, który nie będzie podlegał rozliczeniu z Komisją 

Europejską i nie będzie objęty projektem PUP4. 

 

Podział środków Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z EFS w 

ramach WRPO stanowi załącznik nr 1. 

Podział środków został pomniejszony o kwotę środków FP z limitu na 2019 rok 

zakontraktowanych w projektach PUP z 2018 r. 

Należy mieć na uwadze, że we wniosku o dofinansowanie projektu PUP wskazuje dla 

dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego kwoty wydatków pomniejszone o 

wartość podatku VAT (kwoty netto). Planując budżet projektu PUP powinien pomniejszyć 

szacowane wydatki dla tych form wsparcia o szacowaną wartość podatku VAT, przyjmując 

maksymalną stawkę VAT (23%) – co stanowi 18,7% łącznej kwoty dofinansowania/ 

refundacji brutto. PUP może też przyjąć inny sposób szacowania, jeżeli na podstawie 

dotychczasowych doświadczeń jest w stanie możliwie realnie określić wysokość środków 

na podatek od towarów i usług VAT w ramach ww. form wsparcia.  

Wniosek o dofinansowanie projektu PUP składany za pośrednictwem systemu LSI2014 

będzie obejmował jedynie wydatki podlegające rozliczeniu z Komisją Europejską, co 

oznacza, że w przypadku form wsparcia takich jak: dotacje na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej i refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy –

wydatki są pomniejszone o wartość podatku VAT (kwota netto). 

                                                           
4 Nie dotyczy środków na finansowanie podatku VAT w ramach innych form wsparcia udzielanych i rozliczanych w 

projektach współfinansowanych z EFS ani podatku VAT ponoszonego przez PUP jako beneficjenta.  
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PUP jest zobligowany do przekazania pisemnie do WUP w momencie przekazywania 

wniosku o dofinansowanie projektu PUP informacji o wysokości planowanych wydatków 

PUP na finansowanie podatku VAT, o którym mowa powyżej. Informacja ta nie jest 

uwzględniana w treści wniosku o dofinansowanie projektu PUP. Wysokość środków na 

podatek VAT musi być przedstawiona w podziale na lata realizacji projektu.  

W celu umożliwiania weryfikacji poprawności zaplanowanych wydatków należy uzupełnić 

tabelę dotyczącą środków przeznaczonych na projekt EFS, w tym wartość podatku VAT. 

Tabela stanowi załącznik nr 15 do niniejszej dokumentacji naboru.  

4. Poziom finansowania projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w 

ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ wynosi: 

▪ 85% wkład UE; 

▪ 15% kwota w części wkładu krajowego. 

5. Środki na finansowanie projektu pozakonkursowego PUP mogą zostać przeznaczone na 

sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu pozakonkursowego PUP 

przed podpisaniem umowy dla zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu 

pozakonkursowego na dany rok, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne – tj. 

będą zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności. 

UWAGA 

Należy zwrócić uwagę, że do chwili pozytywnej oceny wniosku i podpisania umowy dla 

zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego na dany rok 

budżetowy, ponoszenie wydatków na rzecz projektu odbywa się na wyłączną 

odpowiedzialność PUP.  

 

IV Forma finansowania   

1. Istnieje możliwość ponoszenia wydatków w ramach projektu współfinansowanego z EFS 

przed zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie projektu PUP i podpisaniem umowy o 

dofinansowanie projektu. Warunkiem uznania wydatków projektu PUP, o których mowa 

w zdaniu pierwszym za kwalifikowalne, jest zachowanie ich  zgodności i zakresu 

realizowanego wsparcia finansowanego ze środków FP (w tym zgodności grupy 

docelowej z zatwierdzonym następnie wnioskiem o dofinansowanie projektu PUP. 

2. Projekty współfinansowane z EFS są realizowane i finansowane w ramach WRPO 

zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 26a ww. ustawy o promocji (…) projektem 

współfinansowanym z EFS jest projekt realizowany przez powiatowy urząd pracy na 

podstawie umowy zawartej pomiędzy zarządem województwa a ministrem właściwym 
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do spraw rozwoju regionalnego5, prefinansowany w całości ze środków Funduszu Pracy 

przeznaczonych w roku budżetowym na realizację przez samorządy powiatowe 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej. Stosownie do treści art. 9 ust. 2d ww. ustawy starosta może przeznaczyć 

środki Funduszu Pracy, w ramach kwoty przyznanej na finansowanie innych 

fakultatywnych zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, na finansowanie 

kosztów zarządzania realizowanymi projektami współfinansowanymi z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

W związku z powyższym wszystkie środki na realizację wymienionych zadań, objęte są 

decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznającą limity wydatków ze 

środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i innych fakultatywnych zadań. 

Z tych obu limitów realizowane są projekty EFS do kwot określonych w decyzji limitowej. 

Z ustalonych limitów na finansowanie projektów EFS finansowane są projekty 

współfinansowane z EFS w ramach WRPO, zwane w Wytycznych w zakresie realizacji 

projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów 

operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-

2020 „projektami współfinansowanymi z EFS”. Wszystkie te wydatki ponoszone są na 

paragrafach z czwartą cyfrą „7” i „9”.  

3. Projekty współfinansowane z EFS są finansowane ze środków FP przeznaczonych 

wyłącznie na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – w części limitu będącego w 

dyspozycji samorządu województwa i części limitu będącego w dyspozycji samorządu 

powiatu. 

4. PUP może przeznaczyć środki FP, w ramach kwoty przyznanej na finansowanie innych  

fakultatywnych zadań, na finansowanie kosztów zarządzania realizowanymi projektami 

współfinansowanymi z EFS do wysokości 3% kwoty przyznanej ze środków będących w 

dyspozycji samorządu województwa na realizację zadań współfinansowanych ze 

środków EFS i FP. Środki te są wydatkowane i rozliczane w ramach projektu PUP, o ile 

tak stanowi umowa o dofinansowanie. W takim przypadku wydatki te nadal stanowią 

koszty pośrednie projektu PUP i rozliczane są ryczałtem. Zatem, jeżeli umowa o 

dofinansowanie przewiduje rozliczanie tych kosztów w ramach projektu PUP, to taka 

możliwość pozostaje na mocy Wytycznych. 

5. PUP może podjąć decyzję o finansowaniu kosztów zarządzania poza projektem PUP. W 

takim przypadku środki wydatkowane na ten cel zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie podlegają rozliczeniu w 

ramach projektu PUP. Wynika to z uzgodnień na etapie opracowywania Wytycznych z 

                                                           
5 Chodzi o kontrakt terytorialny w przypadku  WRPO   
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Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedzialnym za interpretację 

ustawy, zgodnie z którymi dopuszczalnym jest, aby koszty zarządzania projektami, o 

których mowa w art.  9 ust. 2d tej ustawy, nie były rozliczane w ramach projektu 

współfinansowanego z EFS. Podstawą do uznania poniesionych kosztów zarządzania 

rozliczanych poza projektem PUP za kwalifikowalne w rozumieniu art. 108 ust. 1 pkt 4b 

ustawy jest treść Wytycznych oraz umowa o dofinansowanie. 

6. Mając na uwadze planowaną zmianę ustawy o rynku pracy i zapisy Wytycznych, aby 

zapewnić jednolite zasady rozliczania kosztów zarządzania w całym okresie realizacji 

projektu współfinansowanego z EFS, tj. również po wejściu w życie projektowanej 

ustawy o rynku pracy, MIiR rekomenduje wprowadzenie rozliczania kosztów pośrednich 

poza projektem EFS już od początku 2019 roku. W takim przypadku PUP ponosi i 

ewidencjonuje wydatki na zasadach analogicznych dla innych wydatków fakultatywnych. 

Wydatkowanie środków na koszty zarządzania odbywa się ze środków spoza limitu 

przeznaczonego na projekt EFS (wydatkowanie na paragrafach z czwartą cyfrą „0”). 

Wydatki te nie stanowią kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, nie będą podlegać 

rozliczeniu w projekcie PUP ani kontroli tego projektu. Decyzję w tym zakresie 

podejmuje dyrektor PUP. 

7. W ramach projektów powiatowych urzędów pracy nie ma możliwości wnoszenia wkładu 

własnego. 

8. W projektach PUP nie są wykazywane żadne środki prywatne angażowane w związku z 

udzielanym wsparciem w ramach realizowanego projektu.  

9. Każdy z planowanych wydatków we wniosku o dofinansowanie powinien zostać 

przyporządkowany do poniższych kategorii kosztów: 

− Szkolenia; 

− Studia podyplomowe; 

− Staż; 

− Przygotowanie zawodowe dorosłych; 

− Poradnictwo zawodowe; 

− Pośrednictwo pracy; 

− Prace interwencyjne; 

− Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; 

− Inne formy wsparcia – PUP. 

10. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w przypadku 

niespełnienia kryterium zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+ bądź 

w przypadku nieosiągnięcia celu projektu wyrażonego wskaźnikami produktu lub 

rezultatu bezpośredniego właściwa instytucja będącą stroną umowy może uznać 

wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu 
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za niekwalifikowalne. Wydatki niekwalifikowalne obejmują wydatki związane z tym 

zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały 

osiągnięte i kosztów pośrednich, a ich wysokość uzależniona jest od stopnia 

niezrealizowania celu projektu. 

11. Przy określaniu kosztów bezpośrednich istnieje możliwość zaznaczenia pól typu „check-

box”, które odnoszą się do kosztów ponoszonych w ramach zadań merytorycznych.  

W przypadku projektów pozakonkursowych PUP należy jedynie uwzględnić pole 

dotyczące „pomocy de minimis” (pozostałe pola nie dotyczą projektów PUP). 

12. Wartość projektu PUP nie może być niższa niż 100 000 EUR przeliczone na PLN zgodnie z  

Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, co oznacza, że nie ma 

możliwości rozliczania wniosku w oparciu o kwoty ryczałtowe.    

13. Zasady rozliczania wydatków w ramach projektu PUP określają Wytyczne w zakresie 

realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów 

operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na 

lata  2014-2020, Podrozdział 3.6 Rozliczanie projektów PUP. Ponadto został opracowany 

Komentarz MIiR do zmienionych wytycznych, który określa szczegóły rozliczania w 

projektach EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, oraz rozliczania wydatków na 

zarządzanie projektami EFS, który stanowi Załącznik nr 14 do niniejszej dokumentacji. 

 

V  Typy operacji przewidziane do realizacji w ramach projektów 

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów 
operacji: 

OBLIGATORYJNE: 

▪ instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy 
w zakresie określenia ścieżki zawodowej: 

− identyfikacja potrzeb osób po 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia oraz 
diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym 
identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, 

− kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu 
zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo 
zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia 
lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, 
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FAKULTATYWNE: 

▪ instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano 
potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:  

− kontynuacja nauki dla osób po 29 roku życia, u których zdiagnozowano potrzebę 
uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. 
poprzez odpowiednie egzaminy, 

− nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, 
niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której 
udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,  

▪ instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego 
wymaganego przez pracodawców: 

− nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych 
umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, 
spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży, 

− wsparcie zatrudnienia osób po 29 roku życia u przedsiębiorcy lub innego 
pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów 
subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej 
formy wsparcia,  

▪ instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej 
i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za 
pośrednictwem sieci EURES): 

− wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze 
znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub 
uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia 
w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy 
wyznaczone dla tych usług, 

− wsparcie mobilności geograficznej dla osób po 29 roku życia, u których 
zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez 
pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym 
miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu,  

▪ instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: 

− niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne po 29 roku życia 
w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy 
asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla 
takiej usługi.  

▪ instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia: 

− wsparcie osób po 29 roku życia w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności 

gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie 

przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy 

i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, 

a także wsparcie pomostowe. 
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W ramach projektów zapewniona zostaje możliwość realizacji indywidualnej i kompleksowej 

aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, która opierać się będzie na co najmniej dwóch 

elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy, wskazanych w typach operacji, przy 

czym Indywidualny Plan Działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe 

stanowią obligatoryjną formę wsparcia. 

Równocześnie uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, kwalifikujące się do I 

profilu pomocy, które po otrzymaniu w okresie realizacji projektu wyłącznie bezkosztowych 

form pomocy (pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego), podejmą zatrudnienie 

(rezygnacja z profilowania nastąpi w dniu, w którym zacznie obowiązywać znowelizowana 

ustawa regulująca funkcjonowanie PUP). 

Zaleca się, aby w ramach niniejszego naboru realizowane były projekty cechujące się 

szerokim wachlarzem usług aktywizacyjnych, zarówno w skali całego projektu, jak 

i poszczególnego uczestnika. Należy przy tym mieć na uwadze, iż kompleksowe wsparcie 

powinno być uzasadnione realnymi potrzebami uczestników projektu. 

 

VI Warunki realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej wynikające 

z WRPO 2014+ 

1. Grupę docelową projektu stanowią osoby powyżej 29 roku życia6 pozostające bez pracy 

zarejestrowane w PUP zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) 

lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rezygnacja z 

profilowania nastąpi w dniu, w którym zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa 

regulująca funkcjonowanie PUP), należące co najmniej do jednej z poniższych grup: 

a) osoby długotrwale bezrobotne, 

b) kobiety, 

c) osoby z niepełnosprawnościami, 

d) osoby o niskich kwalifikacjach, 

e) osoby w wieku 50 lat i więcej, 

f) imigranci oraz reemigranci, 

g) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,  

h) mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia. 

2. Osoby bezrobotne wskazane w punkcie 1 lit. a-e muszą stanowić co najmniej 60% 

uczestników projektu. 

                                                           
6 Wiek uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie – tj. od dnia 30 
urodzin. 
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3. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny7 – osoby podlegające ubezpieczeniu 

emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990  r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność 

pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS). 

4. Wsparcie kierowane do osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, ma na celu pojęcie 

zatrudnienia poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników 

opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS. 

5. Udział we wsparciu bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, wymagających wsparcia, 

którzy nie należą do bezrobotnych osób: z niepełnosprawnościami, osób długotrwale 

bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach oraz nie należą do: imigrantów oraz 

reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, nie może przekroczyć 20% 

bezrobotnych objętych wsparciem. Udzielenie wsparcia dla nich ma prowadzić do 

podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i 

formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów lub do 

rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.  

Jeżeli zakłada się w projekcie udział bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, o których 

mowa powyżej należy wyraźnie wskazać we wniosku o dofinansowanie, iż udzielenie 

wsparcia dla nich prowadzi do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy 

kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji lub 

do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

6. W ramach projektów PUP mogą być finansowane usługi i instrumenty rynku pracy 

określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych. Udzielanie wsparcia w postaci usług 

i instrumentów wskazanych w ww. ustawie musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą 

umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. 

poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD), o którym mowa 

w art. 34a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. Analiza ta pozwoli na dopasowanie oferty pomocy w taki sposób, aby odpowiadała 

na rzeczywiste potrzeby danego uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu 

powinien otrzymać ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy wsparcia 

z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną u niego zidentyfikowane i określone 

                                                           
7 Warunkiem  uczestnictwa  w  projekcie jest spełnieniem wymogu określonego w art. 2 ust. 1, pkt 2, lit. d ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy 
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w IPD jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub pozyskania 

zatrudnienia8. 

7. Uczestnikiem projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 jest osoba fizyczna 

bezpośrednio korzystająca z interwencji EFS. Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te 

osoby, które można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia 

wspólnych wskaźników produktu (w przypadku osób fizycznych dotyczących co najmniej 

płci, statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia, sytuacji gospodarstwa domowego) i 

dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku. Osób niekorzystających z 

bezpośredniego wsparcia nie należy wykazywać jako uczestników. Bezpośrednie 

wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, 

świadczone na rzecz konkretnej osoby, prowadzące do uzyskania korzyści przez 

uczestnika (np. nabycia kompetencji, podjęcia zatrudnienia). 

Urzędy pracy realizujące projekty pozakonkursowe wykazują wszystkie udzielone formy 

wsparcia w systemie teleinformatycznym, w tym również tzw. formy bezkosztowe jak 

pośrednictwo pracy czy poradnictwo zawodowe. Co do zasady, uczestnikiem projektu 

jest osoba, na którą beneficjent poniósł wydatki w ramach projektu. Niemniej osoba, 

która jako pierwszą formę wsparcia otrzymała np. poradnictwo zawodowe w ramach 

projektu pozakonkursowego PUP należy wykazać jako uczestnika projektu, w przypadku 

gdy podjęła zatrudnienie lub otrzymała kosztową formę wsparcia. 

 

8. W ramach projektu obligatoryjne jest określenie wartości docelowych i monitorowanie 

poniższych wskaźników: 

• Wskaźniki produktu uzyskane w wyniku realizacji projektu – wskaźniki kluczowe: 

− Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem 

w programie; 

− Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 

(założenie wskaźnika na poziomie około 35,63%); 

− Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (założenie 

wskaźnika na poziomie około 4,76%); 

− Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (założenie 

wskaźnika na poziomie około 16,72%); 

− Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie (założenie 

wskaźnika na poziomie około 42,89%); 

                                                           
8 W przypadku gdy osoba przystępująca do projektu posiada aktualny Indywidualny Plan Działania lub otrzymała wsparcie, o którym mowa 
w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, może się kwalifikować do projektu, a 

udzielone jej wcześniej ww. formy wsparcia nie muszą być ponownie udzielane w ramach projektu. 
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− Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności 

gospodarczej w programie (założenie wskaźnika na poziomie około 24,04%); 

− Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

(dopuszcza się założenie wartości 0); 

− Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 

(dopuszcza się założenie wartości 0); 

− Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno–komunikacyjne 

(TIK) (dopuszcza się założenie wartości 0); 

− Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla 

osób z niepełnosprawnościami (dopuszcza się założenie wartości 0). 

• Wskaźniki produktu uzyskane w wyniku realizacji projektu – wskaźniki specyficzne 

dla programu: 

− Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie. 

• Wskaźniki produktu uzyskane w wyniku realizacji projektu – wskaźniki specyficzne 

dla projektu: 

−  Liczba osób, którym zapewniona zostanie możliwość realizacji indywidualnej  

 i   kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej; 

Należy pamiętać, że zgodnie z kryterium dostępu powyższy wskaźnik musi 

uwzględniać wszystkich uczestników projektu. 

− Liczba osób bezrobotnych z następujących grup: kobiety, osoby w wieku 50 lat i 

więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o 

niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w projekcie;  

Należy pamiętać, że liczba powyższych osób musi stanowić co najmniej 60% 

uczestników projektu; 

− Liczba bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, wymagających wsparcia, 

nienależących do innych grup, objętych wsparciem w projekcie; 

(powyższy wskaźnik powinien ujmować bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, 

wymagających wsparcia, nienależących do bezrobotnych osób: z 

niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich 

kwalifikacjach oraz imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i 

ich rodzin); 

Należy pamiętać, że liczba powyższych mężczyzn nie może przekroczyć 20% 

bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie; 

− Liczba imigrantów objętych wsparciem w projekcie; 

− Liczba reemigrantów objętych wsparciem w projekcie; 
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− Liczba osób odchodzących z rolnictwa i członków ich rodzin objętych wsparciem w 

projekcie.  

• Rezultaty realizacji projektu – wskaźniki kluczowe: 

− Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (minimum 

21,08% uczestników projektu uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu); 

− Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 

po opuszczeniu programu (C); 

− Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej (założenie wskaźnika na poziomie około 24,04%).  

• Rezultaty realizacji projektu – wskaźniki specyficzne dla programu: 

− Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek). 

• Rezultaty realizacji projektu – wskaźniki specyficzne dla projektu: 

− dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby 

z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi 

kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci) – wskaźnik 

efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 45%; 

− dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – wskaźnik efektywności 

zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 60%. 

 

Zaleca się korzystanie ze wskaźników wskazanych w liście rozwijanej.  

Wypełniając wniosek o dofinansowanie projektu należy uzupełnić wartości wskaźników  

w podziale na kobiety i mężczyzn. 

Przewidywana liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem w ramach projektu 

Lp. Powiat 

Przewidywana liczba osób 
bezrobotnych objętych 
wsparciem w ramach 

projektu 

1 2 3 

1 Chodzieski 273 

2 
Czarnkowsko-
Trzcianecki 

242 

3 Gnieźnieński 460 

4 Gostyński 304 

5 Grodziski  180 

6 Jarociński 204 

7 Kaliski 382 
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8 Kępiński 127 

9 Kolski 302 

10 Koniński 1 206 

11 Kościański 192 

12 Krotoszyński 206 

13 Leszczyński 314 

14 Międzychodzki 128 

15 Nowotomyski 138 

16 Obornicki 162 

17 Ostrowski  331 

18 Ostrzeszowski 193 

19 Pilski 444 

20 Pleszewski 154 

21 Poznański 985 

22 Rawicki 211 

23 Słupecki 305 

24 Szamotulski 232 

25 Średzki 253 

26 Śremski  126 

27 Turecki 271 

28 Wągrowiecki 260 

29 Wolsztyński 117 

30 Wrzesiński 218 

31 Złotowski 412 

RAZEM 9 335 

 

Średnia kwota przypadająca na jednego uczestnika nie powinna przekraczać: 8 488,90 PLN. 

9. Sposób prezentacji wskaźników we wniosku o dofinansowanie oraz wymogi w tym 

zakresie określa instrukcja do wniosku o dofinansowanie realizacji projektów.  

10. Kryterium efektywności zatrudnieniowej mierzone jest na podstawie zasad określonych 

w podrozdziale 3.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. 
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W ramach niniejszego naboru PUP-y zobligowane są do pomiaru wskaźnika 

efektywności zatrudnieniowej zgodnie z metodyką, określoną w punkcie 3 

podrozdziału 3.2 ww. Wytycznych. 

VII  Warunki i kryteria wyboru projektów pozakonkursowych powiatowych 

urzędów pracy 

− Nabór wniosków PUP jest prowadzony w oparciu o kryteria wyboru projektów dla 

Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – 

projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

− Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. 

− Wyróżnia się warunki formalne, kryteria merytoryczne I stopnia, dostępu, 
merytoryczne o charakterze horyzontalnym oraz ogólne kryteria merytoryczne 
punktowe. 

  

Weryfikacja warunków formalnych 
 

Obowiązek spełniania warunków formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów 

realizowanych w ramach WRPO 2014+ i zgodnie z art. 43 ust. 1 i ustawy wdrożeniowej 

polega na stwierdzeniu czy wniosek nie zawiera braków w zakresie warunków formalnych 

lub oczywistych omyłek. Zgodnie z Kartą weryfikacji warunków formalnych (załącznik nr 10 

do Zasad naboru) weryfikacja warunków formalnych polega na sprawdzeniu: 

➢ czy wniosek został złożony w terminie wskazanym w Zasadach naboru  

➢ czy wniosek złożono w formie wskazanej w Zasadach naboru  

➢ czy we wniosku stwierdzono dodatkowe braki w zakresie warunków formalnych lub 

oczywistych omyłek (w przypadku stwierdzenia dodatkowych braków w zakresie 

warunków formalnych lub oczywistych omyłek – wezwanie Wnioskodawcy do 

uzupełnienia. 
 

Kryteria merytoryczne I stopnia  

Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1” tzn. „spełnia – nie 

spełnia”. Wnioski niespełniające kryteriów są kierowane do poprawy lub uzupełnienia. 

Wymaga się spełnienia następujących kryteriów formalnych: 
 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

1. 

Wniosek został 

sporządzony 

w języku polskim. 

Wnioskodawca zobligowany jest do 

wypełnienia wniosku w języku polskim. 

TAK/NIE-DO 

KOREKTY 
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Możliwość 

skierowania 

wniosku do poprawy 

lub uzupełnienia. 

2. 

Okres realizacji projektu 

jest zgodny z 

wezwaniem do 

złożenia wniosku 

o dofinansowanie 

Okres realizacji projektu rozumiany jako okres pomiędzy datą 

rozpoczęcia projektu a datą jego zakończenia, zostanie 

każdorazowo wskazany w wezwaniu do złożenia wniosku 

o dofinansowanie. W wezwaniu będzie określony również 

moment (tj. kwartał) rozpoczęcia realizacji projektu aby 

zapobiec sytuacji odkładania realizacji projektów w czasie. 

 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu 

o treść wniosku o dofinansowanie. 

TAK/NIE - DO 

KOREKTY 

 

Możliwość 

skierowania wniosku 

do poprawy lub 

uzupełnienia. 

3. 

Wnioskodawca oraz 

partnerzy (jeśli 

dotyczy) nie 

podlegają 

wykluczeniu 

związanemu                            

z zakazem udzielania 

dofinansowania 

podmiotom 

wykluczonym lub nie 

orzeczono wobec 

niego zakazu dostępu 

do środków funduszy 

europejskich na 

podstawie odrębnych 

przepisów. 
 

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na 

podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: 
a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077); 
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 769); 
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 703 ). 

 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu 

o punkt VIII wniosku o dofinansowanie. 

TAK/NIE - DO 
KOREKTY/NIE 

DOTYCZY 
 

Możliwość 
skierowania wniosku 

do poprawy lub 
uzupełnienia. 

4. 

Wydatki przewidziane 

w projekcie nie są 

współfinansowane z 

innych wspólnotowych 

instrumentów 

finansowych. 

Wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie 

są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych 

instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej. 

 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu 

o punkt VIII wniosku o dofinansowanie. 

TAK/NIE - DO 

KOREKTY 

 

Możliwość 

skierowania wniosku 

do poprawy lub 

uzupełnienia. 

5. 

Zgodność z 

prawodawstwem 

unijnym i krajowym. 

Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego 

i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych. 

 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o punkty VI i VIII 

wniosku o dofinansowanie. 

TAK/NIE - DO 

KOREKTY 

 

Możliwość 

skierowania wniosku 

do poprawy lub 

uzupełnienia. 

6. 

Wnioskodawca/partner 

jest uprawniony do 

ubiegania się o wsparcie 

W ramach niniejszego kryterium weryfikowana będzie 

zgodność wnioskodawcy/ partnera z typem beneficjentów 

wskazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

WRPO 2014+ (aktualnym na dzień ogłoszenia naboru). 

 

TAK/NIE - DO 

KOREKTY 

Niespełnienie 

kryterium skutkuje 

odrzuceniem 
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. 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść punktu II 

wniosku o dofinansowanie. 

wniosku lub istnieje 

możliwość 

skierowania wniosku 

do poprawy lub 

uzupełnienia. 

6a. 

Projekt nie został 

usunięty z wykazu 

projektów 

zidentyfikowanych, 

stanowiących załącznik 

do Szczegółowego Opisu 

Osi Priorytetowych 

WRPO 2014+ 

W ramach niniejszego kryterium weryfikowane będzie czy 

projekt nie został usunięty z wykazu projektów 

zidentyfikowanych, stanowiących załącznik do Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (aktualnego na dzień 

ogłoszenia naboru). 

 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść punktu II 

wniosku o dofinansowanie. 

TAK/NIE  

 

Niespełnienie 

kryterium skutkuje 

odrzuceniem 

wniosku. 

7. 

Prawidłowość wyboru 

partnera do projektu 

(jeśli projekt jest 

realizowany 

w partnerstwie) 

W przypadku projektu partnerskiego weryfikacji podlega: 

czy wybór partnera został dokonany przed złożeniem wniosku 

o dofinansowanie zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie 

2014-2020. 

 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o punkt II i VIII 

wniosku o dofinansowanie. 

TAK/NIE - DO 

KOREKTY/ NIE 

DOTYCZY 

 

Możliwość 

skierowania wniosku 

do poprawy lub 

uzupełnienia. 

8. 

Prawidłowość wyboru 

partnera przez 

jednostkę sektora 

finansów publicznych 

(jeśli projekt jest 

realizowany w 

partnerstwie). 

W przypadku projektu partnerskiego weryfikacji podlega: 

czy wybór partnera przez podmiot, o którym mowa w art. 3 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U 2017, poz. 1579) spośród podmiotów 

innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ww. 

ustawy został dokonany z zachowaniem zasady przejrzystości 

i równego traktowania podmiotów. 

 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o punkt II i VIII 

wniosku o dofinansowanie. 

TAK/NIE - DO 

KOREKTY/NIE 

DOTYCZY 

 

Możliwość 

skierowania wniosku 

do poprawy lub 

uzupełnienia. 

9. 

Obszar realizacji 

projektu dotyczy 

województwa 

wielkopolskiego. 

Projekt jest realizowany na terytorium województwa 

wielkopolskiego. 

 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść punktu III 

wniosku o dofinansowanie w którym należy wskazać obszar 

realizacji zasadniczej części projektu. 

TAK/NIE - DO 

KOREKTY 

 

Możliwość 

skierowania wniosku 

do poprawy lub 

uzupełnienia. 

10. 

Wnioskodawca wnosi 

wartość wkładu 

własnego 

określoną w wezwaniu 

do złożenia wniosku. 

Wnioskodawcy są zobowiązani do wniesienia określonej dla 

naboru wartości wkładu własnego. 

 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść punktu V 

wniosku o dofinansowanie. 

TAK/NIE - DO 

KOREKTY/NIE 

DOTYCZY9 

 

Możliwość 

                                                           
9Opcja „NIE DOTYCZY” odnosi się wyłącznie do projektów Powiatowych Urzędów Pracy, które zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji  

projektów  finansowanych  ze  środków Funduszu  Pracy  w  ramach  programów  operacyjnych  współfinansowanych  z Europejskiego 

Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 nie mają możliwości wniesienia wkładu własnego  
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 skierowania wniosku 

do poprawy lub 

uzupełnienia 

11. 

Projekt jest skierowany 

do grup docelowych 

z obszaru województwa 

wielkopolskiego. 

 

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru 

województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych 

- uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze 

województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego, natomiast w przypadku osób 

bezdomnych, przebywają one na tym obszarze, a w 

przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 

organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego) - 

kryterium nie ma zastosowania w sytuacji kierowania 

wsparcia do osób należących do kategorii imigrantów i 

reemigrantów. 

 

Kryterium będzie weryfikowane w szczególności w oparciu o 

punkt 3.5.3 Opis grupy docelowej. 

TAK/NIE - DO 

KOREKTY 

 

Możliwość 

skierowania 

wniosku do poprawy 

lub uzupełnienia. 

12. 

Projektodawca w 

okresie realizacji 

projektu prowadzi 

biuro projektu na 

terenie województwa 

wielkopolskiego. 

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro 

projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy 

inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności 

podmiotu) na terenie województwa wielkopolskiego z 

możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 

projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość 

osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

TAK/NIE - DO 

KOREKTY 

 

Możliwość 

skierowania wniosku 

do poprawy lub 

uzupełnienia. 

13. 

Minimalna wartość 

projektu wynosi 50 tys. 

PLN. 

Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN. 

TAK/NIE – DO 

KOREKTY 

 

Możliwość 

skierowania wniosku 

do poprawy lub 

uzupełnienia. 

14. 

Wniosek jest rozliczany 

w oparciu o kwoty 

ryczałtowe 

(jeśli dotyczy). 

W przypadkach określonych w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz 

w Regulaminie konkursu/Zasadach ubiegania się o 

dofinansowanie wniosek jest rozliczany w oparciu o kwoty 

ryczałtowe. 

 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o punkt 3.4, 5.1.4, 

5.1.6 wniosku o dofinansowanie. 

TAK/NIE - DO 

KOREKTY/NIE 

DOTYCZY 

 

Możliwość 

skierowania wniosku 

do poprawy lub 

uzupełnienia. 

 

Kryteria dostępu  

Ocena wniosku na podstawie kryteriów dostępu ma postać „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”. 

Wnioski niespełniające kryteriów dostępu są kierowane do poprawy lub uzupełnienia. Treść 
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wniosku o dofinansowanie musi pozwalać na jednoznaczne stwierdzenie, czy dane kryterium 

dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej jest spełnione. 

Kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców i podlegają weryfikacji 

podczas oceny merytorycznej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, 

kierowane są do poprawy lub uzupełnienia. Na etapie oceny merytorycznej sprawdzane 

będą następujące kryteria dostępu: 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

1. 

Kryterium dotyczące wskaźnika 
efektywności zatrudnieniowej. 

 

W przypadku osób pozostających bez 

pracy w momencie przystąpienia do 

projektu, w projekcie zakłada się realizację 

minimalnych poziomów efektywności 

zatrudnieniowej dla wszystkich grup 

docelowych. 

Podjęcie zatrudnienia lub pracy na własny 

rachunek przez osoby pozostające bez 

zatrudnienia stanowi nadrzędny cel wszystkich 

projektów. Odpowiedni procent efektywności 

zatrudnieniowej zapewni wysoką wydajność 

wykorzystania środków przyznanych na 

realizację projektu. Wskazanie minimalnego jej 

poziomu ma zmobilizować PUP do dokonania 

rzeczywistej diagnozy potrzeb dotyczących 

kwalifikacji zawodowych z punktu widzenia 

zatrudnienia u konkretnych pracodawców. 

Spełnienie powyższego kryterium będzie 

weryfikowane w okresie realizacji projektu i po 

jego zakończeniu, zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Zastosowane w projekcie minimalne progi 

efektywności zatrudnieniowej dla 

poszczególnych grup docelowych będą zgodne 

z komunikatem MR. 

TAK/NIE - DO 

KOREKTY 

 

Możliwość 

skierowania 

wniosku do 

poprawy lub 

uzupełnienia. 

 

Wyjaśnienie kryterium 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek osób podejmujących pracę po zakończeniu udziału w 
projekcie.  

Minimalne progi efektywności zatrudnieniowej wynoszą: 

− minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby w 
wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z 
niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci) – 45%; 

− minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. 
grup – 60%. 

 
Kryterium efektywności zatrudnieniowej mierzone jest na podstawie zasad określonych w podrozdziale 3.2 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. 
Wnioskodawcy zobligowani są do pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej zgodnie z metodyką, określoną 
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w punkcie 3 podrozdziału 3.2 ww. Wytycznych. 
 

Efektywność zatrudnieniowa uwzględnia zatrudnienie na podstawie stosunku pracy oraz podjęcie działalności 
gospodarczej. 

Wnioskodawca zobowiązany jest w pkt. 3.5.3 oraz 4.1 wniosku o dofinansowanie dokonać podziału osób wchodzących 
w skład grupy docelowej na poszczególne grupy np. liczba osób z niepełnosprawnościami, liczba osób długotrwale 
bezrobotnych, itd. Takie informacje umożliwią osobie oceniającej wniosek jednoznacznie stwierdzić, czy poprawnie 
określono wartość docelową wskaźników efektywności zatrudnieniowej, a tym samym czy spełnione zostało kryterium 
dostępu. 
 
UWAGA! 
Wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej należy podawać zawsze w pełnej liczbie zaokrąglając otrzymany 
ułamek „w górę”. 

W przedmiotowym naborze wskaźniki dotyczące efektywności zatrudnieniowej należy wykazać w procentach.  
 
W celu weryfikacji spełniania kryterium w punkcie 4.2 wniosku o dofinansowanie należy poprawnie określić wartość 
docelową wskaźników, a w pkt. 3.6 wniosku o dofinansowanie, w uzasadnieniu spełnienia kryterium (wystarczającym 
będzie odesłanie do pkt. 4.2 wniosku o dofinansowanie). 
 

Efektywność  zatrudnieniowa  na  poziomie  45%  dotyczy  wszystkich wymienionych  grup  łącznie. W przypadku, gdy 

projekt obejmuje wsparciem np.  osoby po 50 r. ż., osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety to efektywność 

zatrudnieniowa powinna wynieść łącznie dla wszystkich grup min. 45%.  

 

2. 

Kryterium dotyczące kompleksowości 

wsparcia uczestników. 

W ramach projektów zapewniona zostanie 

możliwość realizacji indywidualnej i 

kompleksowej aktywizacji zawodowo-

edukacyjnej, która opierać się będzie na co 

najmniej dwóch elementach indywidualnej 

i kompleksowej pomocy, wskazanych w 

typach operacji, przy czym Indywidualny 

Plan Działania oraz pośrednictwo pracy lub 

poradnictwo zawodowe stanowią 

obligatoryjną formę wsparcia.  

Zapewnienie możliwości indywidualizacji i 

kompleksowości wsparcia poprzez 

zastosowanie co najmniej dwóch elementów 

pomocy, przy czym Indywidualny Plan 

Działania oraz pośrednictwo pracy lub 

poradnictwo zawodowe stanowią 

obligatoryjną formę wsparcia, zwiększy szanse 

uczestników na podjęcie stałego zatrudnienia. 

Ponadto zwiększy efektywność planowanych 

w projekcie działań i zwiększy aktywność 

zawodową osób pozostających bez 

zatrudnienia. Aktywizacja zawodowa osób 

pozostających bez zatrudnienia stanowi 

podstawowe wyzwanie dla polityki 

zatrudnieniowej regionu, dlatego też 

kryterium to ma zagwarantować odpowiednią 

skuteczność projektów ukierunkowanych na 

aktywizację zawodową osób objętych 

wsparciem. Aktywizacja zawodowa jest 

procesem złożonym, obejmującym 

oddziaływanie w różnych sferach 

funkcjonowania człowieka i wymagającym 

trwałego, zintegrowanego podejścia w ramach 

realizowanego projektu. Uzasadnione jest 

zatem stosowanie możliwie szerokiego 

wachlarza usług aktywizacyjnych. 

TAK/NIE - DO 

KOREKTY 

 

Możliwość 

skierowania 

wniosku do 

poprawy lub 

uzupełnienia. 
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Kryteria merytoryczne 
 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

1. 

Wniosek nie posiada błędów w 

kryteriach merytorycznych I stopnia, 

które nie zostały dostrzeżone na 

wcześniejszym etapie oceny.10 

Na przedmiotowym etapie oceny 

weryfikowane będzie czy wniosek spełnia 

wszystkie kryteria merytoryczne I stopnia. W 

sytuacji, gdy wniosek nie spełnia kryteriów 

merytorycznych I stopnia zostanie przekazany 

do ponownej oceny merytorycznej I stopnia.. 

TAK/NIE - DO 

KOREKTY 

 

Możliwość 

skierowania 

wniosku do 

poprawy lub 

uzupełnienia. 

 

 

Kryteria merytoryczne o charakterze horyzontalnym  

Ocena wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych o charakterze horyzontalnym ma 

postać „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”. W przypadku projektów pozakonkursowych istnieje 

możliwość skierowania wniosku do poprawy lub uzupełnienia. 

Ocena wniosków złożonych w ramach naboru prowadzona będzie w oparciu o następujące 

kryteria merytoryczne o charakterze horyzontalnym: 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

1. 

Wniosek jest zgodny 

z zapisami i celami 

szczegółowymi WRPO 

2014+ oraz odpowiada na 

diagnozę zawartą w WRPO 

2014+. 

Realizacja projektu przyczynia się w sposób bezpośredni 

do osiągnięcia wskaźników rezultatu i produktu 

określonych w ramach WRPO 2014+. 

TAK/NIE - DO 

KOREKTY 

 

Możliwość 

skierowania 

wniosku do 

poprawy lub 

uzupełnienia. 

2. 

Zgodność typu/ów projektu 

z wymogami określonymi w 

pkt 6 właściwego 

Działania/Poddziałania w 

Szczegółowym Opisie Osi 

Priorytetowych WRPO 

2014+ (aktualnego na dzień 

ogłoszenia 

konkursu/naboru) 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy typ/y 

projektu wskazany/wskazane we wniosku o 

dofinansowanie wpisuje/ą się w pkt 6 właściwego 

Działania/Poddziałania Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych WRPO 2014+ (aktualnego na dzień 

ogłoszenia konkursu/naboru) 

TAK/NIE - DO 

KOREKTY 

 

Możliwość 

skierowania 

wniosku do 

poprawy lub 

uzupełnienia. 

                                                           
10 Przedmiotowe kryterium dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy dokonywana jest odrębnie ocena kryteriów 

merytorycznych I stopnia. 
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3. 

Zgodność z zasadami 

dotyczącymi pomocy 

publicznej. 

W ramach kryterium będzie weryfikowana zgodność z 
warunkami wsparcia dotyczącymi pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis, wynikającymi z aktów prawnych 
wskazanych w regulaminie konkursu, w tym w 
szczególności: 

• kwalifikowalność wnioskodawcy wynikająca z 
właściwych przepisów o pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis będących podstawą prawną 
udzielenia wsparcia w ramach działania, 

• prawidłowość określenia statusu 
przedsiębiorstwa: 

a) w przypadku Wnioskodawców ubiegających się o 
pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 
r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 
2014.06.26) – zgodnie z Załącznikiem I do tego 
rozporządzenia,  

b) w przypadku Wnioskodawców ubiegających się o 
pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12 
2013 r.) - zgodnie z art. 2 ust. 2 tego 
rozporządzenia, z uwzględnieniem dokumentu: 
Zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 
2003 r., dotyczące definicji przedsiębiorstw 
mikro, małych i średnich (Dz. Urz. L 124 z 
20.5.2003 r., str. 36), 

• czy realizacja przedsięwzięcia mieści się w 
ramach czasowych dopuszczalnych we 
właściwych przepisach o pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis będących podstawą prawną 
udzielenia wsparcia w ramach danego działania, 

• czy wnioskowana kwota i zakres projektu, w tym 
wydatki kwalifikowalne są zgodne z przepisami o 
pomocy publicznej lub pomocy de minimis 
będących podstawą prawną udzielenia wsparcia 
w ramach działania. 

TAK/NIE - DO 

KOREKTY/NIE 

DOTYCZY 

 

Możliwość 

skierowania 

wniosku do 

poprawy lub 

uzupełnienia. 

4. 

Zgodność projektu z zasadą 

równości szans kobiet 

i mężczyzn w oparciu 

o standard minimum. 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać 

spełnienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn (w 

oparciu o standard minimum, ewentualnie zachodzi 

wyjątek, co do którego nie stosuje się standardu 

minimum), zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r.  

 

Wniosek spełnia standard minimum zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

TAK/NIE - DO 

KOREKTY 

 

Możliwość 

skierowania 

wniosku 

do poprawy lub 

uzupełnienia. 
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kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 

2014-2020. 

5. 

Wnioskodawca wykazał, że 

projekt będzie miał 

pozytywny wpływ na 

zasadę niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

W ramach kryterium w oparciu o treść wniosku 

weryfikowana będzie zgodność z zasadą równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami. Przez pozytywny wpływ należy 

rozumieć zapewnienie dostępności do oferowanego w 

projekcie wsparcia dla wszystkich jego uczestników oraz 

zapewnienie dostępności wszystkich produktów projektu 

(które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich ich 

użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności, 

stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

TAK/NIE - DO 

KOREKTY 

 

Możliwość 

skierowania 

wniosku do 

poprawy lub 

uzupełnienia. 

6. 

Zgodność projektu 

z zasadą zrównoważonego 

rozwoju. 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać 

pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę 

zrównoważonego rozwoju (w szczególności należy 

wskazać i uzasadnić, czy projekt będzie wymagał oceny 

oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z. 2017 r., poz. 

1405). 

TAK/NIE - DO 

KOREKTY 

 

Możliwość 

skierowania 

wniosku do 

poprawy lub 

uzupełnienia. 

7. 

Zgodność z Zasadami 

ubiegania się o 

dofinansowanie/Informacje 

wymagane we wniosku 

o dofinansowanie 

W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość 

wypełnienia wniosku, zgodnie z Zasadami ubiegania się o 

dofinansowanie/Informacje wymagane we wniosku o 

dofinansowanie. Kryterium ma na celu zapewnienie 

stosowania przez beneficjentów w realizowanych 

projektach obowiązków wynikających z wytycznych 

wydanych przez Ministra Rozwoju we właściwym dla 

naboru obszarze. Komitet Monitorujący upoważnia IZ 

WRPO 2014+/IP WRPO 2014+ do doprecyzowania 

zapisów kryterium w Zasadach ubiegania się o 

dofinansowanie/Informacje wymagane we wniosku o 

dofinansowanie o zapisy, które są niezbędne do realizacji 

projektu a wynikają z wytycznych obszarowych 

TAK/NIE - DO 

KOREKTY 

 

Możliwość 

skierowania 

wniosku do 

poprawy lub 

uzupełnienia 

 

Ogólne kryteria merytoryczne – punktowe  

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w trakcie oceny kryteriów merytorycznych 

punktowych wynosi 100 punktów podczas oceny ogólnych kryteriów merytorycznych 

Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie  co najmniej 

70% ogólnej liczby punktów, a także min. 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z 

części karty oceny merytorycznej. Wnioski niespełniające wymaganej liczby punktów są 
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kierowane do poprawy lub uzupełnienia. Ogólne kryteria merytoryczne punktowe mają 

charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach 

WRPO 2014+. Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne: 

 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

Część I – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 30. 

1. 
Zasadność realizacji 

projektu. 

Uzasadnienie realizacji projektu w kontekście celów 

WRPO 2014+. Wnioskodawca winien wskazać na 

konkretny problem, który zostanie złagodzony/ 

rozwiązany w wyniku realizacji celów projektu, 

opierając się na rzetelnie przeprowadzonej analizie 

oraz diagnozie sytuacji problemowej. 

Maksymalna liczba 

punktów: 

 14 (12*). 

*dotyczy projektów, 

których wnioskowana 

kwota dofinansowania 

jest równa albo 

przekracza 2 mln zł. 

 

Możliwość skierowania 

wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia 

2. 

Adekwatność doboru 

celów projektu 

i rezultatów. 

Cele projektu odpowiadają na zdiagnozowane 

problemy, rezultaty i są adekwatne do 

zdiagnozowanych problemów. 

Maksymalna liczba 

punktów: 8 (7*). 

*dotyczy projektów, 

których wnioskowana 

kwota dofinansowania 

jest równa albo 

przekracza 2 mln zł. 

 

Możliwość skierowania 

wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia 

3. 

Adekwatność doboru 

i opisu wskaźników 

realizacji projektu. 

Wskaźniki zostały prawidłowo dobrane oraz są 

adekwatne do typu projektu/grupy docelowej. 

Przewidziane do zrealizowania wartości wskaźników 

są możliwe do osiągnięcia w ramach realizowanego 

projektu (wartość wskaźników nie jest zbyt 

niska/wysoka). Wnioskodawca przypisał do projektu 

właściwe wskaźniki kluczowe oraz wskaźniki 

specyficzne dla WRPO 2014+. Wskaźniki specyficzne 

dla projektu zostały prawidłowo dobrane oraz 

zdefiniowane i są adekwatne do założonych celów 

projektu. Wskaźniki produktu odpowiadają 

wybranym wskaźnikom rezultatu. Należy 

zaznaczyć, iż najwyżej będą oceniane projekty w 

najwyższym stopniu przyczyniające się do realizacji 

wskaźników (weryfikowany będzie stosunek nakład-

Maksymalna liczba 

punktów: 

 8 (7*). 

*dotyczy projektów, 

których wnioskowana 

kwota dofinansowania 

jest równa albo 

przekracza 2 mln zł. 

 

 Możliwość skierowania 

wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 
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rezultat). 

4. 

Trafność analizy ryzyka 

nieosiągnięcia założeń 

projektu (jeśli dotyczy). 

W ramach kryterium weryfikowana będzie jakość 

opisanej analizy ryzyka w tym opis: 

- sytuacji, których wystąpienie utrudni lub 

uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej 

wskaźników rezultatu; 

- sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji 

(zajścia ryzyka); 

- działań, które zostaną podjęte aby zapobiec 

wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, 

aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.  

 

Dotyczy projektów, których wnioskowana kwota 

dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł. 

Maksymalna liczba 

punktów: 

 0 (4*) 

*dotyczy projektów, 

których wnioskowana 

kwota dofinansowania 

jest równa albo 

przekracza 2 mln zł. 

 

Możliwość skierowania 

wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 

Część II – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 20. 

5. 

Spójność zadań 

przewidzianych do 

realizacji w ramach 

projektu oraz trafność 

doboru i opisu tych zadań 

w kontekście osiągnięcia 

celów/wskaźników 

projektu. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 

adekwatność doboru zadań w kontekście 

zdiagnozowanych problemów, które projekt ma 

rozwiązać albo załagodzić, w tym opis: 

- uzasadnienia potrzeby realizacji zadań; 

- planowanego sposobu realizacji zadań; 

- sposobu realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami; 

- wartości wskaźników realizacji właściwego celu 

szczegółowego WRPO2014+ lub innych wskaźników 

określonych we wniosku o dofinansowanie, które 

zostaną osiągnięte w ramach zadań. 

Jednocześnie należy mieć na uwadze, aby każdy 

zaproponowany przez projektodawcę wskaźnik 

znalazł odzwierciedlenie w realizowanych zadaniach 

oraz by nie wykazywać zadań, które nie przyczyniają 

się do realizacji wskaźników. 

Maksymalna liczba 

punktów: 13 

 

Możliwość skierowania 

wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 



34 

 

6. 
Opis trwałości projektu. 

 

W ramach kryterium przeprowadzona zostanie 

ocena sposobu w jaki zostanie zachowana trwałość 

projektu. 

 

Maksymalna liczba 

punktów: 4 

  

Możliwość skierowania 

wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 

7. 

Zgodność z Zasadami 

ubiegania się o 

dofinansowanie/Informacje 

dodatkowe. 

W ramach kryterium weryfikowana 

będzie prawidłowość wypełnienia wniosku zgodnie z 

Zasadami ubiegania się o dofinansowanie/Informacje 

dodatkowe. Kryterium ma na celu zapewnienie 

stosowania przez beneficjentów obowiązków 

istotnych dla prawidłowej realizacji projektów. 

Komitet Monitorujący upoważnia IZ WRPO 2014+/IP 

WRPO 2014+ do doprecyzowania zapisów kryterium 

w Zasadach ubiegania się o 

dofinansowanie/Informacje dodatkowe co do zasady 

o zapisy wynikające z wytycznych, pism Instytucji 

Koordynującej Umowę Partnerstwa lub 

doświadczenia IZ WRPO 2014+/IP WRPO 2014+. 

Maksymalna liczba 

punktów: 3 

  

Możliwość skierowania 

wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 

Część III  – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 10. 

8. 

Opis grupy docelowej 

dotyczący osób i/lub 

instytucji. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy 

zaproponowana przez wnioskodawcę grupa 

docelowa jest zgodna z wymogami określonymi w 

pkt 8 właściwego Działania/Poddziałania w 

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 

2014+ (aktualnego na dzień ogłoszenia 

konkursu/naboru) została poprawnie 

scharakteryzowana z punktu widzenia istotnych dla 

projektu cech (status instytucji, status osób na rynku 

pracy, wiek, wykształcenie, płeć, itp.). 

Równocześnie wnioskodawca będzie zobowiązany do 

zidentyfikowania i opisania potencjalnych barier 

uczestnictwa w projekcie, wraz z przedstawieniem 

działań mającym im przeciwdziałać. 

Maksymalna liczba 

punktów: 5 

 

Możliwość skierowania 

wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 

9. 

Uzasadnienie doboru grupy 

docelowej projektu oraz 

opis rekrutacji 

uczestników. 

W ramach kryterium wnioskodawca zobowiązany 

będzie do przedstawienia rzetelnych danych, 

uzasadniających wybór określonej grupy docelowej 

oraz jej ilościowego doboru. Równocześnie 

weryfikowany będzie sposób rekrutacji, w tym: 

- plan i harmonogram jej przeprowadzenia; 

- katalog niedyskryminacyjnych kryteriów wyboru; 

- zapobieganie ewentualnym problemom związanym 

z rekrutacją grupy docelowej. 

Maksymalna liczba 

punktów: 5 

 

Możliwość skierowania 

wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 
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Część IV – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 20. 

10. 

Zaangażowanie potencjału 

projektodawcy i partnerów  

(jeśli projekt jest 

realizowany 

w partnerstwie) w 

kontekście osiągnięcia 

celów projektu. 

W ramach kryterium przeprowadzona zostanie 

ocena:  

- zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu 

projektodawca i partnerzy (o ile dotyczy); 

- zaangażowania projektodawcy i partnerów (o ile 

dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach 

projektu (kluczowych osób, które zostaną 

zaangażowane do realizacji projektu oraz ich 

planowanej funkcji w projekcie);  

- potencjału technicznego, w tym sprzętowego i 

warunków lokalowych projektodawcy i partnerów (o 

ile dotyczy) i sposobu jego wykorzystania w ramach 

projektu; 

- doświadczenia projektodawcy/partnerów w 

szczególności w kontekście dotychczasowej jego/ich 

działalności i możliwości weryfikacji jej rezultatów w 

obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie 

przewidziane w ramach projektu, na rzecz grupy 

docelowej, do której kierowane będzie wsparcie 

przewidziane w ramach projektu oraz na określonym 

terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja 

projektu. 

Maksymalna liczba 

punktów: 20 

 

Możliwość skierowania 

wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 

 

Część V  – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 20. 

11. 

Prawidłowość sporządzenia 

budżetu projektu. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie:  

- kwalifikowalność i niezbędność zaplanowanych w 

projekcie wydatków w kontekście realizowanych 

zadań, celów projektu oraz ich wskaźników. Budżet 

projektu powinien zostać sporządzony w oparciu o 

zapisy zawarte w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w zakresie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami 

Regulaminu konkursu; 

 

- racjonalność i efektywność kosztowa wydatków, w 

tym również zgodność ze stawkami jednostkowymi 

(jeśli dotyczy), wymaganiami dotyczącymi standardu 

oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w 

ramach danej grupy projektów, towarów lub usług 

(jeśli dotyczy), a także uzasadnienie poniesienia 

wydatków nieujętych w katalogu wydatków lub 

których wartość przekracza stawki rynkowe. Budżet 

projektu powinien zostać sporządzony w oparciu o 

Maksymalna liczba 

punktów: 20 

 

Możliwość skierowania 

wniosku do poprawy lub 

uzupełnienia. 
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zapisy zawarte w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w zakresie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 oraz zapisami 

Regulaminu konkursu; 

 

- prawidłowość wypełnienia budżetu projektu, 

zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o 

dofinansowanie. W tym zastosowanie 

odpowiedniego limitu kosztów pośrednich 

wynikającego z Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w zakresie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. Ponadto weryfikowane 

będzie prawidłowe oznaczenie wydatków jako środki 

trwałe/cross-financing oraz czy nie przekroczono 

limitu ww. wydatków określonego dla konkursu. 

 

VIII  Złożenie wniosku o dofinansowanie 

1. Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego składany jest w odpowiedzi na 

ogłoszenie o naborze wniosków, zamieszczone na stronie internetowej IZ i IP, 

stanowiące wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w rozumieniu art. 48 ust. 1 

ustawy wdrożeniowej, przesłane przez IP do potencjalnych wnioskodawców w formie 

skanu pisma wyłącznie drogą elektroniczną. Zasady naboru są także dostępne do wglądu 

dla zainteresowanych w siedzibie WUP w Poznaniu. 

2. Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powinien zostać przygotowany 

zgodnie z formularzem wniosku o dofinansowanie projektu (załącznik nr 1), Instrukcją 

wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 (załącznik 

nr 2), Podręcznikiem podmiotu zgłaszającego/beneficjenta LSI do obsługi WRPO na lata 

2014-2020 w zakresie obsługi LSI 2014+ i Regulaminem Użytkownika LSI 2014+ oraz 

komentarzem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do zmienionych Wytycznych w zakresie 

realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów 

operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-

2020 obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku (załącznik nr 14). 

3. Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy przesłać w dwóch 

formach (pamiętając o zachowaniu tożsamości obu wersji): 

a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem LSI 2014+ oraz   
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b) w formie papierowej – osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14 – Punkt Informacyjny w godz. 730 do 1530.  

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w wersji elektronicznej będzie 

prowadzony od dnia 15 marca 2019 r. od godz. 730 do dnia 5 kwietnia 2019 r. 

do godz. 1530. 

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę przesłania wniosku w systemie LSI 2014+. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia wersji papierowej wniosku 

w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia wniosku za pośrednictwem LSI 

2014+. Po dostarczeniu wersji papierowej wniosku Wnioskodawca otrzymuje od 

pracownika WUP potwierdzenie wpływu wniosku. Zaznacza się, że do kompetencji 

pracownika WUP, potwierdzającego wpływ wniosku, nie należy weryfikacja 

kompletności złożonych dokumentów. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą 

lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku 

do siedziby Urzędu. 

UWAGA: 

Przed złożeniem wniosku do WUP należy porównać zgodność sumy kontrolnej wersji 

papierowej oraz wersji złożonej za pośrednictwem LSI 2014+. 

W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu LSI 2014+) IP zastrzega 

sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej w Ogłoszeniu o naborze 

wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+, podając ten fakt do publicznej 

wiadomości poprzez stronę internetową oraz portal. 

W przypadku awarii systemu LSI 2014+ wniosek składany jest w formie papierowej oraz 

w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku (w tym przypadku za datę 

wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się termin jego dostarczenia do 

siedziby WUP).  

PUP jest zobligowany do przekazania pisemnie do WUP w momencie przekazywania 

wniosku o dofinansowanie projektu PUP tabeli, stanowiącej zał. nr 15 dotyczącej 

środków przeznaczonych na projekt EFS, w tym wartość podatku VAT.  

4. Wniosek składany w formie papierowej musi być podpisany i opieczętowany pieczęcią 

imienną w wyznaczonym miejscu (pkt 10.1 wniosku) przez osobę/y uprawnioną/e do 

reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie, wskazaną/e w punkcie 2.5 

wniosku. 

5. Do momentu złożenia tożsamej papierowej wersji wniosku istnieje możliwość jego 

wycofania w LSI 2014+ w celu ponownej edycji. Po przesłaniu wniosku w wersji 

elektronicznej oraz dostarczeniu tożsamej wersji papierowej żadne zmiany we wniosku 

nie będą już mogły zostać wprowadzone do momentu podpisania umowy 
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o dofinansowanie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wystąpi konieczność uzupełnienia 

wniosku na etapie oceny merytorycznej. 

6. W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie, IP 

ponownie wzywa w formie pisemnej potencjalnego wnioskodawcę do złożenia wniosku 

o dofinansowanie, wyznaczając ostateczny termin. W przypadku bezskutecznego upływu 

ostatecznego terminu WUP prowadzi procedurę wykreślenia projektu z wykazu 

projektów zidentyfikowanych przez IZ w ramach trybu pozakonkursowego stanowiącego 

załącznik do SZOOP WRPO 2014+. 

 

IX  Ogólne zasady oceny 

1. Zgodnie z art. 48 ust. 1-3 ustawy wdrożeniowej jako pozakonkursowy może zostać 

złożony jedynie wniosek o dofinansowanie projektu wcześniej zdefiniowany w SZOOP, 

składany na wezwanie IP. 

2. Zarejestrowany wniosek złożony w trybie pozakonkursowym wpływa do WUP, który 

w ciągu 35 dni roboczych dokonuje oceny merytorycznej, zgodnie z warunkami 

formalnymi,  przedstawionymi we wzorze karty weryfikacji warunków formalnych 

(załącznik nr 10) oraz kryteriami przedstawionymi we wzorze karty oceny merytorycznej 

projektu pozakonkursowego (załącznik nr 11). 

Weryfikacja warunków formalnych oraz ocena merytoryczna wniosków 

1. WUP w Poznaniu dokonuje weryfikacji warunków formalnych oraz oceny merytorycznej 

wniosku, której celem jest sprawdzenie, czy dany wniosek spełnia warunki formalne, 

kryteria merytoryczne I stopnia, kryteria dostępu, kryteria horyzontalne oraz ogólne 

kryteria merytoryczne. 

Zgodnie   z   art.   48   ust.   1 ustawy   wdrożeniowej w   trybie pozakonkursowym   

wniosek o dofinansowanie projektu jest składany na wezwanie właściwej instytucji w 

terminie przez nią wyznaczonym. Art.  48  ust.  4b ustawy wskazuje, iż do uzupełniania 

braków w zakresie warunków  formalnych  i  poprawiania  oczywistych  omyłek  we  

wniosku  o  dofinansowanie projektu przepisy art. 43 ustawy stosuje się odpowiednio.  

2. Weryfikacji warunków formalnych oraz oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie 

projektu pozakonkursowego dokonuje jedna osoba: pracownik instytucji, w której 

złożony został wniosek o dofinansowanie. 

3. Przed dokonaniem oceny merytorycznej projektu pracownik instytucji, w której złożony 

został wniosek o dofinansowanie składa deklarację poufności oraz oświadczenie o 

bezstronności, które stanowią załącznik nr 8 i 9. 
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4. Weryfikacja warunków formalnych jest dokonywana przy pomocy karty weryfikacji 

warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego WRPO 

2014+ (załącznik nr 10). 

5. W przypadku wykrycia braków w zakresie warunków formalnych we wniosku o 

dofinasowanie projektu do Wnioskodawcy wysyłane jest wezwanie do uzupełnienia 

stwierdzonych uchybień. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest ich usunięcie w terminie 7 

dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po dniu wysłania wezwania, pod 

rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, na pisemny wniosek Wnioskodawcy złożony w ww. terminie, IP ma 

możliwość wyznaczyć inny termin na dokonanie poprawy lub uzupełnienia nie dłuższy 

jednak niż 14 dni kalendarzowych, od dnia przesłania pierwotnego wezwania. W razie 

stwierdzenia oczywistej omyłki we wniosku o dofinansowanie projektu (np.: 

uzupełnienie brakującej strony/stron w wersji papierowej) IP poprawia tę omyłkę z 

urzędu, informując o tym Wnioskodawcę albo wzywa Wnioskodawcę do jej poprawienia 

w terminie 7 dni kalendarzowych, od dnia przesłania wezwania, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na 

pisemny wniosek Wnioskodawcy złożony w ww. terminie, IP ma możliwość wyznaczyć 

inny termin na dokonanie poprawy lub uzupełnienia nie dłuższy jednak niż 14 dni 

kalendarzowych, od dnia przesłania pierwotnego wezwania. 

6. Wezwanie, o którym mowa w pkt. 5 wysyłane jest wyłącznie drogą elektroniczną na 

adres e-mail wskazany w pkt 2.1 wniosku o dofinansowanie. Termin określony w 

wezwaniu, zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy, liczy się od dnia następującego po dniu 

wysłania wezwania drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania 

strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 

administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu 

elektronicznego. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma na 

dotychczasowy adres e-mail ma skutek prawny. W celu usprawnienia i przyspieszenia 

terminów zakończenia oceny wniosków IP zwraca się z prośbą o dostarczanie 

poprawionych wniosków/dokonywanie poprawek w jak najkrótszym terminie.  

7. Usuwając uchybienia, o których mowa w pkt. 6, Wnioskodawca powinien stosować się 

do wskazówek zawartych w otrzymanym z IP wezwaniu oraz przestrzegać reguł 

dotyczących przygotowywania wniosku o dofinansowanie opisanych w Instrukcji 

wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz w Instrukcji obsługi LSI.   

8. Uwaga! Weryfikacja warunków formalnych następuje co do zasady przed 

przystąpieniem do pierwszego etapu oceny wniosku o dofinansowanie, jednak w 

przypadku wykrycia braku w zakresie warunku formalnego lub oczywistej omyłki, na 

którymś z etapów oceny wniosku, powoduje to zastosowanie procedury opisanej w 
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pkt. 5-7 z zastrzeżeniem, że gdy stwierdzony brak w zakresie warunku formalnego lub 

oczywista omyłka uniemożliwia ocenę projektu, to ocena zostanie wstrzymana na czas 

dokonywania uzupełnień. 

9. W przypadku niestwierdzenia braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych 

omyłek, wniosek kierowany jest do oceny merytorycznej. 

10. Wnioski, które nie zostaną poprawione lub uzupełnione w sposób prawidłowy w 

wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku, gdy 

wprowadzone do wniosku o dofinansowanie poprawki wykraczają poza zakres określony 

przez IP w doręczonym wezwaniu, wniosek o dofinansowanie również pozostawia się 

bez rozpatrzenia, o czym Wnioskodawca jest informowany pisemnie. Pismo wysłane 

zostaje pocztą tradycyjną na adres wskazany w pkt 2.1 wniosku o dofinansowanie. W 

przypadku wskazania w pkt 2.1 wniosku adresu do korespondencji, pismo wysyłane jest 

na adres wskazany do korespondencji. Wnioski pozostawione bez rozpatrzenia 

podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami wewnętrznymi IP. 

 

X  Ocena merytoryczna projektów 

1. Ocena merytoryczna jest dokonywana przy pomocy karty oceny merytorycznej wniosku 

o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (załącznik nr 11). Jednym z elementów 

ww. karty jest narzędzie w postaci standardu minimum spełniania zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn. Ocena projektu pod kątem zgodności z tą zasadą jest dokonywana w 

oparciu o Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

2. Ocena merytoryczna jest dokonywana w terminie nie późniejszym niż 35 dni roboczych.  

3. W przypadku negatywnej oceny wniosku IP przekazuje wnioskodawcy pisemną 

informację o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wyniku oceny każdego ocenianego 

kryterium (merytorycznego I stopnia, dostępu, horyzontalnego i merytorycznego). 

Wniosek jest poprawiany lub uzupełniany i składany przez wnioskodawcę w terminie 7 

dni od daty otrzymania pisma. Informacja przekazywana jest drogą elektroniczną na 

adres e-mail wskazany w pkt 2.1 wniosku o dofinansowanie. Kopie wypełnionych kart 

oceny zostaną dołączone do przesłanej wiadomości, z zastrzeżeniem, że IP przekazując 

Wnioskodawcy tę informację, zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących 

oceny. Wszystkie ww. dokumenty podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami 

wewnętrznymi IP.  
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4. Poprawy we wniosku lub uzupełnienia wniosku rzutujące na spełnianie kryteriów 

(merytorycznych I stopnia, dostępu, horyzontalnych, merytorycznych) mogą polegać 

jedynie na tym, że projekt będzie spełniał większą liczbę kryteriów lub będzie je spełniał 

w większym stopniu. 

5. Nowa wersja wniosku o dofinansowanie podlega ponownej weryfikacji warunków 

formalnych oraz ocenie merytorycznej w terminie nie późniejszym niż 35 dni roboczych 

i dokonywana jest na zasadach analogicznych jak przy pierwotnej wersji wniosku 

o dofinansowanie przy pomocy karty weryfikacji warunków formalnych wniosku o 

dofinansowanie projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (Załącznik nr 10) oraz karty 

oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (załącznik 

nr 11). 

6. W przypadku nieuzupełnienia wniosku o dofinansowanie w zakresie i terminie 

wskazanym przez IP lub niezłożenia wymaganych wyjaśnień, projekt nie zostaje 

dopuszczony do dalszej oceny.  

7. Wybór projektu do dofinansowania następuje w drodze uchwały Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego (ZWW). 

8. Po zakończeniu procedury nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych WUP zamieszcza 

na swojej stronie internetowej oraz na portalu informację o projekcie, który został 

wybrany do dofinansowania.  

9. Jednocześnie WUP informuje ubiegających się o wsparcie o decyzji ZWW. 

Wnioskodawcy są informowani o wynikach oceny merytorycznej pisemnie w terminie 7 

dni kalendarzowych od zatwierdzenia projektu przez ZWW. IP przekazuje wnioskodawcy 

pisemną informację o poprawności merytorycznej wniosku wraz z uzasadnieniem 

wyniku oceny każdego ocenianego kryterium (merytorycznego I stopnia, dostępu, 

horyzontalnego i merytorycznego). Informacja zostanie przekazana pocztą tradycyjną na 

adres wskazany w pkt 2.1 wniosku o dofinansowanie. W przypadku wskazania w pkt. 2.1 

adresu do korespondencji innego niż adres siedziby Wnioskodawcy, pismo wysyłane jest 

na adres wskazany do korespondencji. Kopie wypełnionych kart oceny zostaną 

dołączone do przesłanej wiadomości, z zastrzeżeniem, że IP przekazując Wnioskodawcy 

tę informację, zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny. Wszystkie 

ww. dokumenty podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami wewnętrznymi IP.  

10. Po zakończeniu oceny zmieniany jest status wniosku o dofinansowanie w LSI 2014+ oraz 

uzupełniona zostaje karta informacyjna wniosku. 

11. Niezwłocznie od zakończenia oceny merytorycznej i wybraniu projektu do 

dofinansowania poprawny wniosek rejestrowany jest w SL2014 (aplikacji głównej 
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centralnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy 

wdrożeniowej). 

12. Informacja, o której mowa w pkt. 9 zawiera co najmniej: 

a. nazwę projektu wybranego do dofinansowania; 

b. nazwę wnioskodawcy; 

c. kwotę przyznanego dofinansowania; 

d. kwotę całkowitą projektu; 

e. wyniki oceny w sytuacji, gdy oceniane kryteria miały charakter punktowy; 

f. datę wybrania projektu do dofinansowania, tj. datę zakończenia oceny projektu; 

g. przewidywany czas realizacji projektu. 

13. Każdemu Wnioskodawcy przysługuje prawo pisemnego wystąpienia do IP o wycofanie 

złożonego przez siebie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+                   

z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania. Wycofanie wniosku jest 

skuteczne również na etapie weryfikacji warunków formalnych oraz oceny 

merytorycznej. Wycofanie wniosku przez Wnioskodawcę następuje poprzez złożenie 

podania podpisanego przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

Wnioskodawcy. Wycofanie wniosku o dofinansowanie projektu z dalszego etapu oceny 

nie jest równoznaczne z jego odebraniem przez Wnioskodawcę, wniosek zostaje 

zarchiwizowany w takim stanie w jakim trafił do IP. 

 

XI  Umowa o dofinansowanie 

W momencie gdy wniosek o dofinansowanie uzyska pozytywną ocenę merytoryczną i projekt 

zostanie przyjęty do realizacji, wymagane będzie złożenie w terminie 5 dni roboczych 

następujących dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie: 

1. 1 egzemplarz podpisanego przez osobę uprawnioną (zgodnie z pkt 2.5 wniosku) 

zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu. 

2. 2 egzemplarzy Pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania ubiegającego się 

o dofinansowanie (załącznik wymagany, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/y 

nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania projektodawcy lub gdy 

z innych dokumentów wynika, że uprawnionymi do podpisywania wniosku są co 

najmniej dwie osoby). Powyższe pełnomocnictwo musi być ważne na dzień złożenia 

wniosku (wzór stanowi załącznik nr 13). Należy zwrócić uwagę czy pełnomocnictwo 

dotyczy także podpisywania umowy, składania oświadczeń woli. W przeciwnym 

wypadku konieczne jest dostarczenie dodatkowego pełnomocnictwa.  
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3. Uchwałę Rady Miasta lub Powiatu zatwierdzającą projekt do realizacji, zawierającą m.in. 

wartość projektu (jeżeli projekt jest realizowany na przełomie lat, należy uwzględnić 

podział na lata), tytuł projektu oraz jego okres realizacji (wzór stanowi załącznik nr 12). 

4. 2 egzemplarzy Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT, którego wzór stanowi 

załącznik do umowy.  

5. 2 egzemplarzy Harmonogramu płatności, którego wzór stanowi załącznik do umowy. 

6. 2 egzemplarzy Wypełnionego/ych wniosku/wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie 

dostępu dla osoby uprawnionej w imieniu beneficjenta do wykonywania czynności 

związanych z realizacją Projektu w ramach SL 2014, którego wzór stanowi załącznik do 

umowy. 

7. Informację na temat podstawowego rachunku bankowego, na który przekazywane są 

środki Funduszu Pracy z MRPiPS (nazwa właściciela rachunku, nazwa i adres banku, 

numer rachunku bankowego) oraz informację na temat ewentualnego rachunku 

pomocniczego (nazwa właściciela rachunku, nazwa i adres banku, numer rachunku 

bankowego). 

8. Informację o danych: NIP, REGON, adres siedziby (osobno dla powiatu oraz 

Powiatowego Urzędu Pracy). 

Wszystkie załączane kopie dokumentów obligatoryjnie muszą zostać potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii 

oznacza złożenie podpisu wraz z pieczęcią imienną (lub czytelne imię i nazwisko osoby 

dokonującej poświadczenia) na każdej stronie dokumentu z zapisem „potwierdzam zgodność 

z oryginałem” lub podpis wraz z pieczęcią imienną na pierwszej stronie z zapisem 

„potwierdzam zgodność z oryginałem stron od… do…”. Wszystkie strony tak potwierdzonego 

dokumentu muszą być ponumerowane i przedstawione w sposób wskazujący na 

integralność dokumentu (np. zszyte). Do podpisywania i parafowania dokumentów zaleca się 

stosowanie niebieskiego tuszu. 

 

XII  Informacje wymagane we wniosku o dofinansowanie  

1. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (przedmiotowy zapis należy umieścić we 
wniosku o dofinansowanie). 
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XIII Dodatkowe informacje 

1. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie PUP stanowiącą załącznik 

nr 3, w polu Tytuł projektu, należy wpisać „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy w powiecie X (V)” gdzie X stanowi nazwę powiatu. 

2. W sytuacji, w której zakłada się uczestnictwo kobiet w projekcie należy we wniosku  

o dofinansowanie, w punkcie 1.12 zaznaczyć typ projektu: Projekt ukierunkowany na 

trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej. 

3. Należy pamiętać o umieszczeniu pieczęci PUP w punkcie 10.1 wniosku o dofinansowanie 

obok pieczęci imiennej i podpisu osoby upoważnionej.  

2. W szczegółowym budżecie projektu nazwy kategorii kosztów powinny być odpowiednio 
ogólne, aby drobne zmiany, które pojawiają się w trakcie realizacji projektu nie wiązały 
się ze zmianą nazwy kosztów, np. szkolenia dla osób bezrobotnych.  

3. W ramach jednego zadania nie należy wyszczególniać tożsamych kategorii (np.: staże i 
Staże) uzależniając konieczność utworzenia kolejnej kategorii od wartości całego zadania.  

4. Limity i ograniczenia w realizacji projektów: 

− Projekty realizowane są zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji projektów 

finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 oraz 

Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020; 

− Projekty są skierowane do osób z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku 

osób fizycznych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które uczą się, pracują lub 

zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego, lub w przypadku innych 

podmiotów gdy posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 

wielkopolskiego).Dla wsparcia skierowanego do imigrantów i reemigrantów 

zamierzających przybyć do Polski w celu osiedlenia się i którzy wyrażają chęć udziału w 

projekcie EFS nie ma konieczności zapewnienia niniejszego wymogu. 

− Dla każdego uczestnika projektu zostanie przygotowany indywidualny plan działania. 

Jeżeli osoba przystępująca do projektu posiada aktualny indywidualny plan działania to 

nie musi być on ponownie przygotowywany w ramach projektu. 

− Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane do indywidualnych potrzeb 

uczestników projektów, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, 

zdolności i predyspozycji do wykonywania danego zawodu. Każdy z uczestników projektu 

musi otrzymać ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną 

zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub 

uzyskania zatrudnienia. 



45 

 

− Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej uwzględniają efektywność zatrudnieniową, 

której metodologia pomiaru określona jest w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020 oraz Zasadach naboru wniosków. 

− Beneficjenci zapewniają możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom 

projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 

9 w RPO. Ponadto, aby zagwarantować kompleksowe wsparcie w powrocie na rynek 

pracy w realizowanych projektach, możliwe jest zastosowanie wsparcia towarzyszącego 

o charakterze aktywnej integracji oferowanego w priorytecie inwestycyjnym 9i. Wsparcie 

w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy będzie kierowane do 

osób bezrobotnych, którym do aktywizacji zawodowej i powrotu na rynek pracy przede 

wszystkim niezbędna jest pomoc obejmująca usługi i instrumenty rynku pracy.  

Beneficjenci realizujący projekty w CT 8 i CT 9 zobowiązani są do wymiany informacji na 

temat działań podejmowanych na danym obszarze (gmina/powiat) oraz m.in. do 

współpracy i wymiany informacji w zakresie wsparcia udzielanego uczestnikom lub 

potencjalnym uczestnikom projektów. Podmioty realizujące projekty w ramach CT 8 

przekazują informacje beneficjentom projektów CT 9 z gminy/powiatu, w których 

realizują projekt, o możliwościach wsparcia, harmonogramie jego realizacji, grupie 

docelowej oraz warunkach udziału w projekcie. 

− Udział we wsparciu osób pozostających poza rynkiem pracy, tj. osób bezrobotnych, które 

znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób w wieku 50 lat i 

więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o 

niskich kwalifikacjach wyniesie co najmniej 60% uczestników projektu. 

− Udział we wsparciu bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, wymagających wsparcia, 

którzy nie należą do bezrobotnych osób: z niepełnosprawnościami, osób długotrwale 

bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów oraz reemigrantów, osób 

odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, nie przekroczy 20% bezrobotnych objętych 

wsparciem. Udzielenie wsparcia dla nich ma prowadzić do podwyższenia lub nabycia 

nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia 

kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów lub do rozpoczęcia prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

− W przypadku wsparcia tworzenia białych i zielonych miejsc pracy pod uwagę będą brane 

wyniki analizy zapotrzebowania na wsparcie w tym zakresie. 

− Wsparcie skierowane osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin ma na celu podjęcie 

zatrudnienia poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników 

opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS. 

− Na potrzeby monitorowania wskaźników osoby długotrwale bezrobotne rozumiane są 

zgodnie z definicją wynikającą z wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących 

monitorowania i ewaluacji EFS 2014-2020 (tj. w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej 

osoby pozostające bezrobotnymi ponad 12 miesięcy). 
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− Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 

3 włącznie.  

− W obszarach wspieranych z EFS w ramach WRPO 2014+ nie będą finansowane kampanie 

promocyjne – działania upowszechniające będą realizowane wyłącznie jako uzupełnienie 

działań wdrożeniowych. 

− Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji pośredniczącej wniosku o dofinansowanie11. 

− Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu 

oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. 

Szkolenia dotyczące kompetencji społecznych, które są wskazane w klasyfikacji ESCO 

mogą wynikać wyłącznie ze zdiagnozowanych potrzeb i potencjału danego uczestnika 

projektu. Pozostałe szkolenia muszą być zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i 

potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego 

lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Ocenie podlega, czy prowadzą one do zdobycia 

kwalifikacji lub kompetencji w zawodach oczekiwanych przez pracodawców w 

województwie lub w powiecie/powiatach, z których pochodzą uczestnicy projektu (w 

oparciu o dane wynikające z dokumentu Barometr zawodów najbardziej aktualnego na 

dzień składania wniosku o dofinansowanie lub analizy ofert pracodawców). 

− Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Art. 65.6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Rozdział 6 – 6.1 Ramy czasowe kwalifikowalności). 
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XIV  Załączniki 

1. Podział środków Funduszu Pracy na realizację projektów w 2019/2020; 

2. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu;  

3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP 

w ramach WRPO na lata 2014-2020; 

4. Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach 

operacyjnych współfinansowanych z EFS;   

5. Typy projektów dla Działania 6.1 WRPO; 

6. Zasady oceny spełnienia kryterium dostępu i wymogi wobec wnioskodawcy; 

7. Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym; 

8. Deklaracja poufności dla oceniającego; 

9. Oświadczenie pracownika ION o bezstronności; 

10. Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu 

pozakonkursowego WRPO 2014+; 

11. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w 

ramach WRPO 2014+; 

12. Minimalny zakres uchwały Rady Powiatu/ Rady Miasta, zatwierdzającej do realizacji 

projekt realizowany w ramach Działania 6.1 WRPO; 

13.  Minimalny zakres uchwały Zarządu Powiatu/ Rady Miasta, w sprawie udzielenia 

Dyrektorowi PUP upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji 

projektu w ramach Działania 6.1 WRPO; 

14. Komentarz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do zmienionych Wytycznych w zakresie 

realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach 

programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014-2020 obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku wraz z 

załącznikami; 

15. Tabela dotycząca środków przeznaczonych na projekt EFS, w tym wartość podatku 

VAT. 

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/000/573/original/8.4_Formularz_wniosku_o_dofinansowanie_projektu.pdf?1432912632
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/000/575/original/8.6_Instrukcja_wype%C5%82niania_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_w_ramach_WRPO_na_lata_2014-2020.pdf?1432912822
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/000/575/original/8.6_Instrukcja_wype%C5%82niania_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_w_ramach_WRPO_na_lata_2014-2020.pdf?1432912822
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/000/583/original/8.14_Standard_minimum_realizacji_zasady_r%C3%B3wno%C5%9Bci_kobiet_i_m%C4%99%C5%BCczyzn_w_ramach_projekt%C3%B3w_wsp%C3%B3%C5%82finansowanych_z_EFS.pdf?1432913475
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/000/583/original/8.14_Standard_minimum_realizacji_zasady_r%C3%B3wno%C5%9Bci_kobiet_i_m%C4%99%C5%BCczyzn_w_ramach_projekt%C3%B3w_wsp%C3%B3%C5%82finansowanych_z_EFS.pdf?1432913475
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/000/583/original/8.14_Standard_minimum_realizacji_zasady_r%C3%B3wno%C5%9Bci_kobiet_i_m%C4%99%C5%BCczyzn_w_ramach_projekt%C3%B3w_wsp%C3%B3%C5%82finansowanych_z_EFS.pdf?1432913475

