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Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako 

Instytucja Pośrednicząca PO KL 

 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie  

projektów systemowych na rok 2013  

 

w ramach  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet VI 

„Rynek pracy otwarty dla wszystkich” 

 

Działanie 6.1 

„Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 

zawodowej w regionie” 

 

Poddziałanie 6.1.3 

„Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu 

aktywności zawodowej osób bezrobotnych” 

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą 

w terminie: od 07.01.2013 r. do 31.01.2013 r. w godzinach pracy urzędu, tj. od 730 - 1530 

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, 

Kancelaria WUP pokój nr 1. 

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu 

województwa podkarpackiego. 

Szczegółowe informacje dotyczące Zasad naboru wniosków o dofinansowanie projektów 

systemowych na rok 2013 można uzyskać na spotkaniu informacyjnym w dniu 18 stycznia 

2013 r. w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9a, 

o godz. 1000.  
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I Podstawa prawna i dokumenty programowe 
Obowiązujące akty prawne: 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. 

zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów, oraz w odniesieniu do 

niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego.  

- Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności, oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 69, poz.415, z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 r. Nr 84 poz. 

712, z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, 

z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. 

zm.). 

- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 

pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, 

poz. 1598, z późn. zm.). 

Obowiązujące dokumenty programowe: 

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej Nr K (2007) 4547 

z dnia 28 września 2007 r. zmieniony decyzją Nr K (2009) 6607 z dnia 21 sierpnia 2009 r., zmieniony 

decyzją Nr K (2011) 9058 z dnia 5 grudnia 2011 r. 

- Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 20 

grudnia 2012 r. 

- Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 14 sierpnia 2012 r. 

- System Realizacji PO KL 2007-2013: 

 Zasady systemu sprawozdawczości PO KL obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r., 

 Zasady finansowania PO KL z dnia 24 grudnia 2012 r., 



Nabór wniosków na 2013 r. na dofinansowanie projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL 
   Strona 5 
 

 Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 21 grudnia 2012 r., 

 Zasady kontroli w ramach PO KL z grudnia 2012 r.  

 Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL z dnia 20 grudnia 

2012 r., 

 Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KL z dnia 20 grudnia 2011 r., 

- Podręcznik wskaźników Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, styczeń 2013 r., 

- Poradnik „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki” z dnia 25 marca 2009 r. (aktualizacja z 2010 r.), 

- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL obowiązująca 

od 1 stycznia 2013 r.. 

Warto zapoznać się z: 

- Planem działania na rok 2013 dla Priorytetu VI PO KL województwa podkarpackiego, 

- Dokumentami strategicznymi dotyczącymi obszaru realizacji projektu. 

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY PROGRAMOWE (ZA WYJĄTKIEM DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH DOT. OBSZARU 

REALIZACJI PROJEKTU) UMIESZCZONE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY 

W RZESZOWIE – WWW.POKL.WUP-RZESZOW.PL, JAK RÓWNIEŻ NA PORTALU FUNDUSZY STRUKTURALNYCH –

WWW.EFS.GOV.PL.    

Nieznajomość dokumentów skutkować może niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym 

wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie oraz opracowaniem budżetu i konsekwencjami 

skutkującymi skierowaniem wniosku do poprawy.  

UWAGA  

- Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie projektów systemowych zobowiązani są do 

korzystania z aktualnych wersji dokumentów. 

- W kwestiach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, Unii Europejskiej i dokumentów programowych dot. systemu realizacji 

PO KL. 

 

Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Instytucja 

Pośrednicząca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym ogłoszeniu o naborze. 

W związku z powyższym zaleca się, aby Wnioskodawcy aplikujący o środki w ramach niniejszego naboru na 

bieżąco zapoznawali się z informacjami zamieszczanymi na stronach internetowych www.pokl.wup-

rzeszow.pl oraz  www.efs.gov.pl. 

http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
http://www.efs.gov.pl/
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II Założenia dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów systemowych 

2.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów 

O dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach ogłoszonego naboru mogą ubiegać 

się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z województwa podkarpackiego. 

2.2 Typy projektów 

2.2.1 Przedmiotem naboru są wnioski na realizację projektów systemowych w 2013 r. w ramach 

Poddziałania 6.1.3 Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektów 

systemowych mogą być finansowane instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. 

zm.) i wydanych na jej podstawie rozporządzeniach wykonawczych, finansowane ze środków 

Funduszu Pracy, związane z realizacją następujących form wsparcia: 

 szkoleniami, 

 stażami, 

 przygotowaniem zawodowym dorosłych, 

 pracami interwencyjnymi, 

 wyposażaniem i doposażeniem stanowiska pracy,  

 przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc 

prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.  

2.2.2 Przy wyborze form wsparcia należy uwzględnić efektywność poszczególnych form wsparcia 

(konieczność spełnienia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej określonego poprzez kryteria 

dostępu).  

2.2.3 Przy wyborze form wsparcia należy również uwzględnić rekomendacje wynikające z badań 

ewaluacyjnych projektów systemowych przeprowadzonych w 2010 r. 

2.2.4 Wydatki ze środków publicznych na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla uczestników 

projektu (w tym w ramach prac interwencyjnych) nie mogą przekroczyć 10% kosztów 

kwalifikowalnych projektu finansowanych ze środków publicznych w okresie jednego roku 

budżetowego. 

2.2.5 Uczestnikom projektu systemowego udzielane są również usługi rynku pracy w rozumieniu ustawy 

(pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa oraz pomoc w aktywnym 

poszukiwaniu pracy); usługi te nie są jednak finansowane w ramach projektu systemowego. 

2.3  Grupy docelowe projektu 

2.3.1  Grupą docelową projektu systemowego są osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym 

Urzędzie Pracy spełniające jednocześnie poniższe kryteria:  

- co najmniej 50% uczestników będą stanowiły osoby do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym 

Urzędzie Pracy jako bezrobotne; 
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- co najmniej 80% osób do 31.12.2012 roku nie było uczestnikami projektu systemowego w ramach 

Poddziałania 6.1.3 PO KL realizowanego przez Beneficjenta;  

- bezrobotne osoby niepełnosprawne i/lub bezrobotne osoby w wieku 50+ w proporcji co najmniej 

takiej samej, jak proporcja odpowiednio osób niepełnosprawnych i/lub osób w wieku 50+ 

zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby 

zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, 

w którym został złożony wniosek o dofinansowanie). 

2.3.2  Przy wyborze grupy docelowej należy również uwzględnić rekomendacje wynikające z badań 

ewaluacyjnych projektów systemowych przeprowadzonych w 2010 r. 

2.3.3  We wniosku należy wykazać w sposób jednoznaczny informacje i dane odnoszące się do spełnienia 

kryteriów dostępu przyjętych w Planie Działania na 2013 r. dla Priorytetu VI PO KL w województwie 

podkarpackim dotyczących grup docelowych. 

Kryteria dostępu określone w PD na 2013 r.: 

Kryterium 1: Projekt jest skierowany do osób, z których co najmniej 80% do 31.12.2012 roku nie 

było uczestnikami projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL realizowanego przez 

Beneficjenta. 

Kryterium 2: Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, z których co najmniej 50% uczestników 

będą stanowiły osoby w wieku do 30 roku życia. 

Kryterium 3: Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji co 

najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby 

bezrobotne w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób 

bezrobotnych (wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został 

złożony wniosek o dofinansowanie). 

Kryterium 4:  Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób w wieku 50+ w proporcji co najmniej 

takiej samej, jak proporcja osób w wieku 50+ zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w rejestrze 

danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na 

ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek 

o dofinansowanie). 

Kryterium 5: Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej: 

- ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 45%, 

- dla osób w wieku 15-30 lat – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co 

najmniej 40%, 

- dla osób w wieku 50 + - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 

35%, 

- dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co 

najmniej 20%, 
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- dla osób długotrwale bezrobotnych  - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co 

najmniej 30%.  

UWAGA  

- Wnioskodawca zobowiązany jest także do opisu planowanej do objęcia wsparciem w ramach 

projektu systemowego grupy docelowej, w podziale na płeć. 

- Projekty niespełniające powyższych kryteriów dostępu lub niespełniające standardu minimum 

równości szans kobiet i mężczyzn zostaną skierowane do uzupełnienia na etapie oceny 

merytorycznej. 

 

2.4 Okres realizacji projektu systemowego 

Założenia co do realizacji projektu systemowego w 2013 roku określa zatwierdzony przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie projektu na okres od 01.01.2013 r. do 

31.12.2013 r. 

2.5 Zasady finansowania projektu 

2.5.1  Na dofinansowanie projektów przyjętych do realizacji w ramach ogłoszonego naboru dostępna jest 

w 2013 r. kwota w wysokości 103 542 500,00 PLN, stanowiąca środki Funduszu Pracy będące 

w 2013 r. w dyspozycji samorządu województwa podkarpackiego.  Kwota ta została podzielona 

na poszczególne samorządy powiatowe zgodnie z kryteriami przyjętymi Uchwałą nr XLI/778/09 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Kryteriów 

ustalania kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa 

podkarpackiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych”. Podział środków Funduszu 

Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa podkarpackiego na dofinansowanie 

projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w 2013 r. stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszych Zasad.  

2.5.2  W przypadku gdy dany PUP nie jest w stanie wykorzystać całej puli przyznanych środków 

winien zwrócić się do WUP z informacją o rezygnacji z ich części. Kwota ta zostanie 

rozdysponowana (wg obowiązujących kryteriów) na inne powiaty, które wystąpią do WUP 

o zwiększenie limitu środków na realizację projektu systemowego. 

2.5.3  Wkład własny w ramach projektu systemowego na 2013 r. mogą stanowić wyłącznie środki 

prywatne (w przypadku, gdy projekt zakłada realizację prac interwencyjnych związanych 

z udzielaniem pomocy publicznej). Jeżeli projekt nie zakłada realizacji prac interwencyjnych 

związanych z udzielaniem pomocy publicznej wartość projektu w 2013 r. musi być równa kwocie 

dofinansowania projektu. Tak więc w ramach wniosku o dofinansowanie projektu systemowego 

nie wykazuje się żadnych wydatków, które są ponoszone ze środków fakultatywnych oraz ze 

środków na działania aktywne z Funduszu Pracy będącego w dyspozycji powiatu. 
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2.5.4  Środki na dofinansowanie projektu systemowego w 2013 r. przeznaczone są na finansowanie 

przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w  2013 r.  

2.5.5 Środki na finansowanie projektu systemowego w 2013 r. mogą zostać przeznaczone na 

sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych przed podpisaniem aneksu do umowy ramowej na 

2013 r., o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i dotyczyć będą okresu wskazanego we wniosku.  

2.5.6 W ramach projektu systemowego nie wykazuje się kosztów pośrednich oraz wydatków w ramach 

cross-financingu. 

2.5.7 We wniosku o dofinansowanie projektu systemowego na 2013 r. nie należy wykazywać wydatków na 

obsługę projektu i na promocję projektu.  

2.5.8 Przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie zaleca się, by numeracja i nazewnictwo zadań zostały 

zachowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z 2012 r.. W przypadku, gdy Beneficjent nie 

planuje realizacji danej formy wsparcia w 2013 r. jako koszt należy wpisać „0”. Zadania jako nowe 

należy dopisywać kolejno pod zadaniami już istniejącymi. 

2.5.9 W 2013 r. należy zapewnić taką organizację form wsparcia, aby umożliwić ich zakończenie 

i rozliczenie finansowe przed upływem 31.12.2013 r.  

2.6 Zlecanie zadań merytorycznych  

2.6.1 Wnioskodawca może przewidywać realizację części projektu w formie zlecania zadań 

merytorycznych.  

2.6.2 Wydatki związane ze zlecaniem zadań merytorycznych lub istotnej ich części w ramach projektu 

mogą stanowić wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, że Wnioskodawca wskaże we wniosku 

o dofinansowanie projektu zadania, które zamierza zlecać wykonawcom i wniosek w takiej formie 

zostanie zatwierdzony przez WUP w Rzeszowie. 

2.6.3 Wydatki planowane do poniesienia w trybie zlecania usług muszą być wykazane przez PUP 

w szczegółowym budżecie projektu. Wskazanie następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola 

typu „checkbox” w kolumnie „Zadanie zlecone”. Brak wskazania tych wydatków w budżecie może 

stanowić podstawę do uznania ich na etapie rozliczania projektu za wydatki niekwalifikowalne. 

2.6.4 Wnioskodawcy - powiatowe urzędy pracy, jako jednostki sektora finansów publicznych są 

zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. (tj. Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) i do wykazania w części 3.3 wniosku 

o dofinansowanie projektu, że podczas realizacji projektu będą przestrzegać przepisów niniejszej 

ustawy. Zasady stosowania prawa zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki określono w Zasadach dotyczących przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego finansowanych ze środków EFS, które stanowią załącznik nr 1 do Wytycznych 

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 14 sierpnia 2012 r. 
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III Wymagania odnośnie przygotowania i złożenia wniosku 

3.1  Wymagania dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu 

 

Przygotowując wniosek o dofinansowanie należy kierować się zapisami Instrukcji wypełniania 

wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL dostępnej na stronie www.pokl.wup-rzeszow.pl 

w zakładce Dokumenty do pobrania/Przygotowanie projektu. Ponadto należy uwzględnić 

zastrzeżenia Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego stanowiącej 

Załącznik nr 1 do dokumentu Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 20 grudnia 2011 r. dostępnego na stronie www.pokl.wup-

rzeszow.pl w zakładce Dokumenty do pobrania/Dokumenty programowe.   

 

Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego na 2013 r. powinien zawierać m.in. wskazany 

poniżej zakres informacji: 

Punkt 3.1 wniosku Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu ma charakter informacyjny i składa się 

z trzech części, w których należy kolejno uzasadnić potrzebę realizacji projektu oraz wskazać cel główny 

i cele szczegółowe projektu. 

 Punkt 3.1.1 wniosku jest punktem opisowym. Należy w nim uzasadnić potrzebę realizacji projektu 

poprzez wskazanie konkretnych problemów do rozwiązania/złagodzenia których przyczyni się 

realizacja projektu. Przy opisie sytuacji problemowej należy uwzględnić obszar (powiat) występowania 

problemu, z którego pochodzą uczestnicy projektu. Powiatowe Urzędy Pracy z Rzeszowa, Krosna, 

Przemyśla i Tarnobrzega muszą pamiętać o objęciu zasięgiem oddziaływania projektu zarówno 

obszar powiatu jak i miast na prawach powiatu. 

Grupa docelowa projektu jest opisywana szczegółowo w pkt. 3.2, natomiast w pkt. 3.1.1 

Wnioskodawca winien opisać sytuację problemową w kontekście grupy docelowej. 

Właściwa analiza sytuacji problemowej powinna obejmować również konsultacje projektu 

w środowisku, w którym projekt ma być realizowany. 

 W punkcie 3.1.2 wniosku należy wskazać cel główny projektu, który powinien wynikać bezpośrednio 

ze zdiagnozowanych problemów jakie Wnioskodawca chce rozwiązać lub złagodzić dzięki realizacji 

projektu. Musi on być ściśle powiązany z przedstawionym we wniosku uzasadnieniem i nie może 

dotyczyć innych obszarów niż te, które zostały opisane. 

 W punkcie 3.1.3 wniosku należy wskazać cele szczegółowe projektu (maksymalnie pięć), które 

muszą być spójne z celem głównym wskazanym w pkt. 3.1.2 w kontekście problemów do rozwiązania. 

Realizacja projektu poprzez realizację celów szczegółowych powinna wpływać bezpośrednio na 

osiągnięcie celu głównego projektu.  

 W kolumnie drugiej punktów 3.1.2 i 3.1.3 wniosku należy określić, w jaki sposób mierzona będzie 

realizacja celów poprzez ustalenie wskaźników pomiaru celu. Dla każdego celu należy określić co 

najmniej jeden podstawowy i mierzalny wskaźnik, który w sposób precyzyjny umożliwi weryfikację 

stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych. Wskaźniki pomiaru celów można wybrać 

http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
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z listy rozwijanej w GWA, która uwzględnia wskaźniki opisane w załączniku nr 2 do wniosku 

beneficjenta o płatność w części 7 – Osiągnięte wartości wskaźników.  

W punkcie 3.2 wniosku Grupy docelowe należy opisać grupy osób, które zostaną objęte wsparciem 

w ramach projektu oraz uzasadnić (uwzględniając specyfikę grupy docelowej oraz założone w pkt. 3.1.2 

i 3.1.3 cele projektu) wybór konkretnej grupy docelowej spośród wskazanych grup w SzOP PO KL, 

uwzględniając kryteria dostępu dot. grup docelowych. 

W punkcie 3.2 należy również opisać sposób rekrutacji, z opisem działań informacyjno-promocyjnych, 

procedurą rekrutacyjną, katalogiem dostępnych i przejrzystych kryteriów rekrutacji uwzględniając zasadę 

równości szans, w tym zasadę równości szans płci oraz uwzględniając konieczność spełnienia kryteriów 

dostępu.  

Szczegółowe wskazówki w jaki sposób zaplanować rekrutację do projektu pod kątem równości płci znajdują 

się w poradniku Zasada równości szans i mężczyzn w projektach PO KL – aktualizacja. 

- W punkcie 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach 

projektu i ich status należy wpisać liczbę przedsiębiorstw objętych wsparciem (w  przypadku 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pacy) oraz ogółem liczbę osób objętych wsparciem. Liczba 

osób objętych wsparciem wykazana w pkt. 3.2.1 musi być zgodna z ilością osób wskazanych w pkt. 

3.2 wniosku. 

W punkcie 3.3 Zadania w kolumnie drugiej Nazwa zadania, należy wskazać zadania, które będą 

realizowane w ramach projektu. Zaleca się, by numeracja i nazewnictwo zadań zostało zachowane zgodnie 

z wnioskiem o dofinansowanie projektu systemowego w 2012 r.. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie 

planuje realizacji danej formy wsparcia w 2013 r. w budżecie projektu jako koszt wpisuje „0”. Zadania jako 

nowe należy dopisywać kolejno pod zadaniami już istniejącymi. Na podstawie punktu 3.3 wniosku oceniany 

jest sposób osiągania celów szczegółowych i celu głównego projektu. Wnioskodawca przedstawia, jakie 

zadania zrealizuje, aby osiągnąć założone wcześniej wskaźniki pomiaru celów szczegółowych i celu 

głównego projektu. W ramach opisu zadań powinna znaleźć się informacja dotycząca rodzaju i charakteru 

udzielanego wsparcia ze wskazaniem liczby osób jakie otrzymają dane wsparcie w ramach projektu. Należy 

także wskazać produkty, które zostaną wytworzone w wyniku realizacji planowanych zadań jak również 

określić odpowiednie wskaźniki, które będą mierzyły stopień osiągnięcia wskazanych produktów. 

W kolumnie czwartej Cel szczegółowy projektu punktu 3.3 wniosku należy z listy rozwijanej (słownika) 

wybrać cele szczegółowe projektu, które przenoszone są na listę z kolumny pierwszej punktu 3.1.3 wniosku. 

Przy każdym zadaniu można wybrać z listy rozwijanej więcej niż jeden cel szczegółowy. 

Punkt 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu – NIE DOTYCZY, 

Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu w kolumnie drugiej Opis wpływu realizacji celu głównego projektu 

i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji 

Priorytetu PO KL należy opisać, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do 

osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu VI PO KL, w ramach którego składany jest wniosek 

o dofinansowanie. Należy również wskazać, jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze 

interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu oraz wskazać wartość dodaną projektu, która wynika 
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z ogólnego opisu projektu i zazwyczaj związana jest z osiągnięciem dodatkowych wskaźników lub 

produktów, nie wynikających bezpośrednio z celów projektu, i z realizowanych w jego ramach zadań. 

Wartość dodana projektu to: 

- wskaźniki lub produkty inne niż osiągane w dotychczasowych działaniach realizowanych bez wsparcia 

EFS, 

- dodatkowe wskaźniki, np. wyższe lub uzupełniające kwalifikacje (właściwe świadectwo lub dyplom), 

- utworzenie dodatkowej liczby nowych miejsc pracy, 

- dostarczenie usług, które byłyby nieosiągalne bez wsparcia z EFS, 

- przedsięwzięcia uzupełniające dotychczasowe polityki o nowe, innowacyjne elementy, 

- wsparcie dotychczasowej działalności projektodawcy, która bez zaangażowania EFS zostałaby 

ograniczona, odłożona w czasie, 

- inwestycje w takie zadania, których nie udałoby się zrealizować przy wykorzystaniu wyłącznie 

środków krajowych, 

- kompleksowe wsparcie skierowane do rozwiązania problemów nie wynikających bezpośrednio 

z sytuacji na rynku pracy, 

- świadczenie usług o wysokiej jakości, które bez wsparcia EFS nie mogłyby zostać wdrożone, 

Punkt 3.6 „Potencjał i doświadczenie projektodawcy” – NIE DOTYCZY 

Punkt 3.7 „Opis sposobu zarządzania projektem” – NIE DOTYCZY 

IV. Budżet projektu – w tej części wniosku o dofinansowanie projektu Powiatowy Urząd Pracy przedstawia 

na dany rok budżetowy wartość środków na realizację następujących zadań w ramach projektu 

systemowego: 

- szkolenia (w tym łącznie m.in. koszty zlecenia szkolenia, stypendia szkoleniowe, koszty badań 

lekarskich, koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszty przejazdu, 

zakwaterowania i wyżywienia, koszty egzaminów, koszty opieki nad dziećmi lub osobą zależną); 

- staże (w tym łącznie m.in. koszty badań lekarskich, stypendium, koszty przejazdu i zakwaterowania 

w miejscu pracy, koszty opieki nad dziećmi i osobą zależną); 

- przygotowanie zawodowe dorosłych (w tym łącznie m.in. koszty badań lekarskich, stypendium, 

koszty przejazdu i zakwaterowania w miejscu pracy, koszty opieki nad dziećmi i osobą zależną, koszty 

egzaminów, inne wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w tym 

w szczególności materiały, surowce, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne, inne środki niezbędne do 

realizacji przygotowania zawodowego dorosłych); 

- prace interwencyjne (w tym łącznie m.in. refundacja części kosztów poniesionych przez pracodawcę 

z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, koszty opieki nad dziećmi 

lub osobą zależną; jednocześnie wykazywana jest szacowana wysokość wkładu pracodawców 

prywatnych, do których zostaną skierowane osoby bezrobotne na prace interwencyjne); 

- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (w tym refundacja kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy, również w ramach prac interwencyjnych); 
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- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (w tym m.in. koszty 

związane z przyznaniem środków finansowych oraz koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa). 

Szczegółowy budżet projektu – w przypadku zlecania zadań merytorycznych w projekcie np. szkoleń 

należy odpowiednio wyodrębnić poszczególne pozycje zadania, aby możliwe było zaznaczenie opcji TAK 

z listy rozwijalnej TAK/NIE w kolumnie „Zadania zlecone”.  

UWAGA 

- W przypadku wsparcia w postaci prac interwencyjnych oraz wyposażenia i doposażenia 

stanowiska pracy w ramach prac interwencyjnych związanego z udzielaniem pomocy publicznej 

w projektach systemowych wymagane jest wskazanie szacowanej wysokości środków 

prywatnych w ramach wkładu własnego. 

- Wydatki ze środków publicznych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla 

uczestników projektu (w tym w ramach prac interwencyjnych) nie mogą przekroczyć 10% kosztów 

kwalifikowalnych projektu, finansowanych ze środków publicznych w okresie jednego roku 

budżetowego. 

- W budżecie projektu w części IV wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca nie wykazuje 

wydatków związanych z obsługą i promocją projektu. Działania informacyjno -promocyjne należy 

opisać w części III wniosku o dofinansowanie. Mogą być bezkosztowe lub finansowane poza 

projektem, ale zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

- Przygotowując wniosek o dofinansowanie należy kierować się zapisami Instrukcji wypełniania 

wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL dostępnej na stronie www.pokl.wup-

rzeszow.pl w zakładce Dokumenty do pobrania/Przygotowanie projektu. Ponadto należy 

uwzględnić zastrzeżenia Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego 

stanowiącej Załącznik nr 1 do dokumentu Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 20 grudnia 2011 r. dostępnego na stronie 

www.pokl.wup-rzeszow.pl w zakładce Dokumenty do pobrania/Dokumenty programowe.   

- Przygotowując wniosek o dofinansowanie należy mieć na uwadze, że w trakcie rozliczania 

projektu, podczas sporządzania Wniosku Beneficjenta o Płatność w opisie poszczególnych zadań 

realizowanych w projekcie wymagane będzie podanie informacji na temat działań podjętych 

w okresie rozliczeniowym na rzecz równości płci. 

Przykładowe działania to: 

- Opis przeprowadzonej rekrutacji w kontekście równości szans płci, 

- Opis działań informacyjno - promocyjnych w kontekście równości szans płci, 

- Opis działań równościowych zrealizowanych na rzecz grup docelowych, 

- Opis działań równościowych dot. monitorowania projektu – w tym osiągniętych rezultatów. 

- Opis podjętych działań powinien być zgodny z tym, co założono we wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
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3.2  Wymagania dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 

3.2.1 Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego musi być wypełniony w aktualnej wersji 

Generatora Wniosków Aplikacyjnych (wersja nie starsza niż 8.6) zgodnie z Instrukcją wypełniania 

wniosku o dofinansowanie projektu  PO KL z 1 stycznia 2013 r., innymi dokumentami w ramach PO 

KL i niniejszymi Zasadami. Generator Aplikacyjny wniosku o dofinansowanie projektu wraz 

z instrukcją wypełniania zamieszczony jest na stronach internetowych: www.efs.gov.pl, 

www.pokl.wup-rzeszow.pl (w zakładce: Generatory Wniosków).  

3.2.2 Projektodawca składa wniosek opatrzony pieczęciami, podpisany przez osobę do tego 

upoważnioną, wskazaną w punkcie 2.6 wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie osoba ta powinna 

posiadać upoważnienia do podpisania umowy/aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz do 

realizacji projektu. Oprócz podpisu osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących 

każdorazowo wymagana jest pieczęć instytucji. Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach 

papierowych (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo 2 oryginały) oraz 

jego wersję elektroniczną (plik .xml – ZIP_POKL) na płycie CD/DVD z opisem zawierającym tytuł 

projektu, sumę kontrolną wniosku oraz nazwę Projektodawcy.  

3.2.3 Wniosek powinien być złożony w tożsamej wersji papierowej i elektronicznej o formacie pliku 

.zip_pokl. O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku decyduje jednakowa suma 

kontrolna na obu wersjach wniosku. Wniosek zapisany przez Generator Wniosków Aplikacyjnych 

w formacie .zip_pokl nie powinien być otwierany i modyfikowany w innych aplikacjach (MS Word, 

Internet Explorer, itp.), gdyż może to powodować zmianę sumy kontrolnej wniosku uniemożliwiającą 

jego weryfikację formalną. W celu uniknięcia niezgodności wersji papierowej z elektroniczną po 

zapisaniu wersji elektronicznej wniosku i wydrukowaniu jego wersji papierowej we wniosku nie 

należy dokonywać już żadnych zmian. Wszelkie zmiany w treści wniosku powodują bowiem zmianę 

sumy kontrolnej. W takiej sytuacji konieczne jest wydrukowanie całego wniosku jeszcze raz 

i dołączenie do niego wersji elektronicznej, z której został wydrukowany. Na wersji papierowej 

wniosku nie należy nanosić poprawek ręcznie, gdyż spowoduje to rozbieżność z wersją 

elektroniczną. Tym samym wniosek przestanie spełniać wymóg tożsamości obu wersji. 

3.2.4 Wniosek (oba egzemplarze wraz z jedną wersją elektroniczną) należy złożyć w zamkniętej 

(zaklejonej) kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Projektodawcy 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

ul. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów 

Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego na 2013 r. 

  [wpisać tytuł projektu]. 

 

 

w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL 

http://www.efs.gov.pl/
http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
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3.2.5 Wnioski o dofinansowanie projektów systemowych należy składać osobiście, przesyłką kurierską lub 

pocztą w terminie: od 04.01.2013 r. do 31.01.2013 r. w godzinach pracy urzędu, tj. od 7
30

 - 15
30

 

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, 

Kancelaria WUP – pokój nr 1. 

UWAGA  

- Nie wszystkie obowiązkowe pola są walidowane przez Generator Wniosków. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na to, czy wszystkie pola wymagane w Instrukcji wypełniania wniosku (przy 

uwzględnieniu specyfiki projektu systemowego) zostały wypełnione.  
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IV Standard minimum 

 

Beneficjenci realizujący projekty w ramach PO KL, w tym również Beneficjenci realizujący projekty 

systemowe, zobowiązani są do przestrzegania zasady równości szans. Uwzględnienie tej zasady 

związane jest ze zwalczaniem wszelkich przejawów dyskryminacji, w tym ze względu na wiek, płeć, rasę czy 

niepełnosprawność. Wnioskodawca winien umożliwiać uczestnictwo w projekcie poprzez eliminację barier 

fizycznych, finansowych, socjalnych, psychologicznych itp. 

Szczegółowe informacje nt. zasady równości płci znajdują się w poradniku Zasada równości szans kobiet 

i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępnym na stronie internetowej 

www.pokl.wup-rzeszow.pl (zakładka Dokumenty do pobrania/przygotowanie projektu). 

 

UWAGA 

- Projekty, które nie spełnią standardu minimum zasady równości szans kobiet i mężczyzn będą 

skierowane do poprawy na etapie oceny merytorycznej. Standard minimum zostanie spełniony, 

jeśli projekt uzyska co najmniej 2 pozytywne odpowiedzi w punkcie 5 części A karty oceny 

merytorycznej. 

http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
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V Kryteria wyboru projektów systemowych. 
 

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu 

o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania: 

5.1 Ogólne kryteria formalne 

 

Ogólne kryteria formalne dotyczą zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz 

wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami, natomiast w przypadku 

niniejszego naboru – również zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 

systemowego stanowiącą załącznik nr 1 do dokumentu: Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 20 grudnia 2011 r.. Stosowane będą następujące ogólne 

kryteria formalne: 

• Wniosek został złożony we właściwej instytucji,  

• Wniosek został wypełniony w języku polskim, 

• Wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania 

wniosku o dofinansowanie, 

• Wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów, 

• Wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów 

finansowych, 

• Realizację danego typu projektu w trybie systemowym przewidziano w odpowiednim Planie Działania, 

• Okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL. 

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

nr 1). 

UWAGA 

Niespełnienie któregokolwiek z ogólnych kryteriów formalnych oznacza konieczność poprawienia 

lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego i złożenia wniosku w nowej 

wersji w wyznaczonym terminie wraz z wypełnionym oświadczeniem o wprowadzonych zmianach, 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszych Zasad. 

5.2 Ogólne kryteria horyzontalne 

Ocena wniosku pod kątem spełnienia ogólnych kryteriów horyzontalnych polega na sprawdzeniu zapisów we 

wniosku pod kątem: 
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 zgodności z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą 

równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem 

wspólnotowym, 

 zgodności z prawodawstwem krajowym, 

 zgodności ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. 

 

UWAGA 

Niespełnienie któregokolwiek z ogólnych kryteriów horyzontalnych oznacza konieczność 

poprawienia lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego i złożenia wniosku 

w nowej wersji w wyznaczonym terminie wraz z wypełnionym oświadczeniem o wprowadzonych 

zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszych Zasad. 

 

5.3 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 

Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców i podlegają 

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

skierowane do uzupełnienia na etapie oceny merytorycznej.  

W ramach naboru zgodnie z zapisami Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu VI Działania PO KL 

(zamieszczonego na stronie www.pokl.wup-rzeszow.pl w zakładce Plany działań) wymagane jest spełnienie 

następujących kryteriów dostępu:  

Kryterium 1: Projekt jest skierowany do osób, z których co najmniej 80% do 31.12.2012 roku nie 

było uczestnikami projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL realizowanego przez 

Beneficjenta. 

Kryterium 2: Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, z których co najmniej 50% uczestników 

będą stanowiły osoby w wieku do 30 roku życia. 

Kryterium 3: Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji co 

najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby 

bezrobotne w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób 

bezrobotnych (wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został 

złożony wniosek o dofinansowanie). 

Kryterium 4:  Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób w wieku 50+ w proporcji co najmniej 

takiej samej, jak proporcja osób w wieku 50+ zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w rejestrze 

danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na 

ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek 

o dofinansowanie). 

Kryterium 5: Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej: 

- ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 45%, 

http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
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- dla osób w wieku 15-30 lat – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co 

najmniej 40%, 

- dla osób w wieku 50 + - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 

35%, 

- dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co 

najmniej 20%, 

- dla osób długotrwale bezrobotnych  - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co 

najmniej 30%.  

Spełnienie kryteriów dostępu zostanie zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności w punkcie 3.1 i 3.2.  

5.4 Ogólne kryteria merytoryczne 

Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności Wnioskodawcy do podjęcia 

realizacji projektu oraz przyjętego sposobu finansowania projektu w ramach PO KL. Ogólne kryteria 

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

Programu, niemniej jednak niektóre z nich, zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku 

o dofinansowanie projektu systemowego, nie mają zastosowania w odniesieniu do projektów systemowych 

powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL. 

W odniesieniu do niniejszego naboru wniosków stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne: 

-  jakości projektu: 

 wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis sytuacji 

problemowej, 

 wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w kontekście wskazanego problemu,  

 adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła 

weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru,  

 opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) z punktu widzenia 

istotnych dla projektu cech, 

 uzasadnienie wyboru grupy docelowej, 

 sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, 

w tym równości płci), 

 opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu oraz wskazanie wiarygodnych 

źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek 

planowanym wsparciem projektowym, 

 trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych projektu, 

racjonalność harmonogramu zadań, 
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 opis produktów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji zadań, 

 opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów 

realizacji danego Priorytetu PO KL, 

 wartość dodana projektu, 

-  finansowania projektu: 

 niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów,  

 racjonalność i efektywność wydatków projektu (zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania 

finansami, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL),  

 kwalifikowalność wydatków,  

 prawidłowość sporządzenia budżetu projektu. 

Ocena kryteriów merytorycznych wniosku ma postać „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia” (wg załącznika nr 2) 

UWAGA 

Niespełnienie któregokolwiek z ogólnych kryteriów merytorycznych oznacza konieczność 

poprawienia lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego i złożenia wniosku 

w nowej wersji w wyznaczonym terminie wraz z wypełnionym oświadczeniem o wprowadzonych 

zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszych Zasad. 
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VI Załączniki 

6.1 Załącznik 1. Karta oceny formalnej projektu systemowego. 

6.2  Załącznik 2. Karta oceny merytorycznej projektu systemowego. 

6.3  Załącznik 3. Podział środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa 

podkarpackiego na dofinansowanie projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w 2013 r. 

6.4  Załącznik 4. Wzór oświadczenia dotyczącego wprowadzanych zmian do wniosku o dofinansowanie 

projektu systemowego.  
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Załącznik 1 - Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu systemowego PO KL 

  

  
 

 

 

 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO PO KL1 
(obowiązuje w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie złożonych od dnia 1 stycznia 2012 r.) 

 

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:…………………………………………………………………………………. 

DATA WPŁYWU WNIOSKU:………………………………………………………………………………………………….. 

NUMER KANCELARYJNY WNIOSKU:.................................................................................................................................... 

TYTUŁ PROJEKTU:…………………………………………………………………………………………………………….. 

SUMA KONTROLNA WNIOSKU:............................................................................................................................................... 

NAZWA PROJEKTODAWCY:…………………………………………………………………………………………………... 

OCENIAJĄCY:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Karta oceny formalnej jest wypełniana przez pracownika instytucji przyjmującej wniosek. Osoba dokonująca weryfikacji formalnej podpisuje deklarację 
poufności. 

Deklaracja poufności 

Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących weryfikowanego przeze mnie wniosku oraz że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby 
informacje te nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 

Data, miejscowość i podpis:.................................................................................... 

 

                                                           
1
 W tym projektu innowacyjnego i współpracy ponadnarodowej. 
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Sporządzone przez:  Zatwierdzone przez: 

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko: 
Komórka organizacyjna: Komórka organizacyjna: 
Data: Data: 
Podpis: Podpis: 

                                                           
1) Jeżeli zaznaczono „NIE”, wniosek o dofinansowanie projektu systemowego odrzucany jest na etapie oceny formalnej.  
2)

 Zaznaczyć „TAK”, jeśli nie są współfinansowane, „NIE” – jeżeli są współfinansowane. 

A OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
Uwagi  

1 Czy wniosek został złożony we właściwej instytucji? (pkt 1.5 wniosku) □ □ □  

2 Czy wniosek został wypełniony w języku polskim? □ □ □  

3 
Czy wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją 
wypełniania wniosku o dofinansowanie? (w tym pkt 2.6, część V wniosku) □ □ □  

4 Czy wraz z wnioskiem złożono list intencyjny? (dotyczy tylko projektów współpracy ponadnarodowej) □ □ x  

5 Czy wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów? □ □ □  

6 
Czy roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest 
równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt 3.6 wniosku oraz 
z budżetem projektu)?

1)
 

□ □ x  

7 
Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych 
instrumentów finansowych?

2)
 □ □ □  

8 
Czy realizację danego typu projektu w trybie systemowym przewidziano w odpowiednim Planie 
działania? □ □ □  

9 Czy okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL? □ □ □  

B 
KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ  

(wypełnić zgodnie z zapisami Planu działania)  
TAK NIE 

NIE 
DOTYCZY 

Uwagi 

  □ □ x  

C DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNOŚCI WNIOSKU TAK NIE 

 
Czy wniosek spełnia wszystkie ogólne kryteria formalne oraz dostępu weryfikowane na etapie oceny 
formalnej i może zostać przekazany do oceny merytorycznej? □ □ 
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Załącznik 2. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu 

systemowego PO KL.  
 

  

 

 

 

 

 
 

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu 
systemowego PO KL2 

 

NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. 

 

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

NUMER KANCELARYJNY WNIOSKU: ................................................................................................... 

TYTUŁ PROJEKTU: ..................................................................................................................................... 

SUMA KONTROLNA WNIOSKU: ............................................................................................................. 

NAZWA PROJEKTODAWCY: ..................................................................................................................... 

OCENIAJĄCY: ............................................................................................................................................... 

                                                           
2
 W tym projektu współpracy ponadnarodowej. Z wyłączeniem projektu innowacyjnego. 
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Deklaracja bezstronności i poufności 
 

Oświadczam, że:  

 nie pozostaję w związku małżeńskim ani w faktycznym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia, oraz nie jestem związany (-a) z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z 
projektodawcą, z jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych projektodawcy; 

 w ciągu ostatnich trzech lat do daty złożenia wniosku nie pozostawałem (-am) w stosunku 
pracy lub zlecenia z projektodawcą* oraz nie byłem (-am) członkiem władz projektodawcy; 

 nie pozostaję z projektodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności. 

Zobowiązuję się do nieujawniania informacji związanych z oceną projektu oraz do tego, że dołożę 
należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianego przeze mnie wniosku 
nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 

Data, miejscowość i podpis:.................................................................................... 

 
* Pojęcie „projektodawca” występujące w niniejszej deklaracji należy rozumieć jako podmiot, który faktycznie jest 
projektodawcą, czyli jednostkę organizacyjną danej instytucji wymienioną w punkcie 2.1 wniosku o dofinansowanie 
projektu „Nazwa projektodawcy”. 
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A. KRYTERIA HORYZONTALNE i DOSTĘPU (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) 

1. 

Czy wniosek posiada uchybienia, które nie zostały dostrzeżone na etapie weryfikacji 
formalnej? 

□ TAK – PRZEKAZAĆ DO PONOWNEJ OCENY 

FORMALNEJ □ NIE 

 

KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ: 

 
Kryterium 1: Projekt jest skierowany do osób, z których co najmniej 80% do 31.12.2012 roku nie było 

uczestnikami projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL realizowanego przez 

Beneficjenta. 

Kryterium 2: Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, z których co najmniej 50% uczestników 

będą stanowiły osoby w wieku do 30 roku życia. 

Kryterium 3: Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji co 

najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne 

w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu 

na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek 

o dofinansowanie). 

Kryterium 4:  Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób w wieku 50+ w proporcji co najmniej 

takiej samej, jak proporcja osób w wieku 50+ zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w rejestrze 

danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na ostatni 

dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie). 

Kryterium 5: Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej: 

- ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 45%, 

- dla osób w wieku 15-30 lat – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 

40%, 

- dla osób w wieku 50 + - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%, 

- dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 

20%, 

- dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co 

najmniej 30%.  

2. 

Czy projekt spełnia kryteria dostępu? 

□ TAK 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO 

POPRAWY 
□ NIE DOTYCZY 

 

3. 
Czy projekt jest zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i innym 
właściwym prawodawstwem krajowym? 
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□ TAK □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY 

4. 

Czy projekt jest zgodny z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej? 

□ TAK □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY 

5. 

Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 2 
pozytywnych odpowiedzi. 

1. 
Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru 
interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na 
nierówności ze względu na płeć? 

□ TAK □ NIE 

2. 
Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują 
na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu 
oddziaływania projektu? 

□ TAK □ NIE 

3. 
Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć 
dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? 

□ TAK □ NIE 

4. 
Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące 
w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują 
działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn?   

□ TAK □ NIE 

5.  
Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie 
na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu 
oddziaływania projektu?  

□ TAK □ NIE 

6. 
Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe 
zarządzanie projektem? 

□ TAK □ NIE 

7.  
Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu 
minimum? 

□ TAK □ NIE 

Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: 

1) profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe), 

2) realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na 
niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu 
oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych  
i zawodowych),  

3) zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje - ze względu na swój zakres 
oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego 
podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub 
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konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie.  

Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie 
standardu minimum)? 

□ TAK □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY 

6. 

Czy projekt jest zgodny z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: 
polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju)? 

□ TAK □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY 

7. 

Czy projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO KL? 

□ TAK □ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY 

 

8. 

Czy w projekcie założono rozliczenie kosztów w oparciu o kwoty ryczałtowe?  

□ TAK □ NIE x NIE DOTYCZY  

9. 

Czy w projekcie założono rozliczenie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń 
komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub 
w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
PO KL w oparciu o stawki jednostkowe? 

□ TAK □ NIE □ NIE DOTYCZY  

10. 

Czy koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla 
danego Działania? (pkt 4.1.3 wniosku) 

□ NIE PRZEKRACZAJĄ 
□ PRZEKRACZAJĄ– SKIEROWAĆ 

WNIOSEK DO POPRAWY 
x NIE DOTYCZY 

11. 

Czy wartość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem została wyliczona zgodnie  
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL? (pkt 4.1.2 
wniosku) 

□ TAK 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO 

POPRAWY 
x NIE DOTYCZY 

 
UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALNYCH I DOSTĘPU 
(wypełnić, jeśli w części A zaznaczono odpowiedzi skutkujące skierowaniem wniosku do poprawy) 
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B. KRYTERIA MERYTORYCZNE (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) 

B.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI I CELE PROJEKTU 

a 

Czy projektodawca wskazał problem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz 
przedstawił opis sytuacji problemowej? 

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I 

UZASADNIĆ 

 

b 

Czy projektodawca wskazał cel główny i cele szczegółowe projektu w kontekście wskazanego 
problemu? 

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I 

UZASADNIĆ 

 
 

c 

Czy wskaźniki pomiaru celów są adekwatne i mają odpowiednią wartość oraz czy wskazano 
źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwość pomiaru? 

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I 

UZASADNIĆ 

 
 

d 

Czy właściwie opisano ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu?* 

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK 

DO POPRAWY I UZASADNIĆ 
x NIE DOTYCZY 

- 

* dotyczy tylko projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł 

 

B.2 
GRUPY DOCELOWE (nie dotyczy projektów o charakterze badawczym i informacyjnym, 
w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób) 

a 

Czy projektodawca opisał grupę docelową (tj. osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte 
wsparciem) z punktu widzenia istotnych dla projektu cech? 

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I 

UZASADNIĆ 

 

b Czy projektodawca uzasadnił wybór grupy docelowej? 
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□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I 

UZASADNIĆ 

 

c 

Czy projektodawca opisał sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu 
(z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci)?  

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I 

UZASADNIĆ 

 
 

d 

Czy projektodawca opisał potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu 
oraz wskazał wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych 
uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym?  

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I 

UZASADNIĆ 

 

 

 

 

 

 

B.3 ZADANIA 

a 

Czy dobór zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych projektu jest trafny,  
a harmonogram zadań racjonalny?  

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I 

UZASADNIĆ 

 

b 

Czy projektodawca poprawnie opisał produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji 
zadań? 

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I 

UZASADNIĆ 

 

c 

Czy projektodawca opisał stosowaną metodologię badania/kanałów informacyjnych i sposób 
dotarcia do grup docelowych kampanii?* 

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK 

DO POPRAWY I UZASADNIĆ 
x NIE DOTYCZY 

- 

*dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych 
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B.4 ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU 

a 

Czy projektodawca opisał sposób, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia 
oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL? 

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I 

UZASADNIĆ 

 

b 

Czy projektodawca wskazał zamierzoną do osiągnięcia wartość dodaną projektu? 

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I 

UZASADNIĆ 

 

 

B.5 POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE PROJEKTODAWCY  

a 

Czy projektodawca i jego partnerzy (jeżeli dotyczy) posiadają doświadczenie w realizacji 
podobnych przedsięwzięć?  

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK 

DO POPRAWY I UZASADNIĆ 
x NIE DOTYCZY 

- 

 
 

B.6 SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM 

a 

Czy projektodawca opisał sposób zarządzania projektem?  

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK 

DO POPRAWY I UZASADNIĆ 
x NIE DOTYCZY 

- 

b 

Czy projektodawca opisał zaplecze techniczne oraz kadrę zaangażowaną w realizację projektu?  

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK 

DO POPRAWY I UZASADNIĆ 
x NIE DOTYCZY 

- 

c 

Czy projektodawca opisał działania, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu 
i jego uczestników?  

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK 

DO POPRAWY I UZASADNIĆ 
x NIE DOTYCZY 

- 

d Czy projektodawca uzasadnił wybór partnerów projektu* i innych podmiotów**? 
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□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK 

DO POPRAWY I UZASADNIĆ 
x NIE DOTYCZY 

- 

    e 

Czy projektodawca opisał rolę partnerów* i innych podmiotów** w projekcie? 

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK 

DO POPRAWY I UZASADNIĆ 
x NIE DOTYCZY 

- 

*dotyczy tylko projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie 

** jeżeli wykonanie zadań będzie zlecane innym podmiotom 

 

B.7 BUDŻET PROJEKTU 

a 

Czy wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągania jego celów? (część IV wniosku)* 

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I 

UZASADNIĆ 

 

b 

Czy wydatki są racjonalne i efektywne, tj. zgodne ze stawkami rynkowymi (zgodnie z zasadą 

efektywnego zarządzania finansami, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach PO KL? (część IV wniosku)** 

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I 

UZASADNIĆ 

 

c 

Czy wydatki spełniają zasady kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowania wydatków w ramach PO KL? (część IV wniosku) 

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I 

UZASADNIĆ 

 
 

d 

Czy poziom kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacji projektu jest zasadny 
oraz zgodny z limitem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 
PO KL? 

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK 

DO POPRAWY I UZASADNIĆ 
x NIE DOTYCZY 

- 

e 

Czy budżet projektu został prawidłowo sporządzony? 

□ TAK (UZASADNIĆ) 
□ NIE – SKIEROWAĆ WNIOSEK DO POPRAWY I 

UZASADNIĆ 
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* Dokonując oceny niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów należy zwrócić uwagę 
m.in. na niezbędność ponoszenia wydatków na wyposażenie, biorąc pod uwagę deklarowany przez beneficjenta 
we wniosku o dofinansowanie potencjał techniczny. 
** Dokonując oceny racjonalności i efektywności wydatków w projekcie należy nie tylko odnosić się do 
pojedynczych pozycji wydatków w szczegółowym budżecie projektu, ale również do łącznej wartości danej usługi 
przewidzianej do realizacji w ramach projektu. Ponadto należy wskazać podstawę oceny stawek pod kątem ich 
zgodności z cenami rynkowymi (np. strony www, wyniki rozeznania rynku, doświadczenie oceniających).  
 
 

C. 

Czy projekt może zostać zatwierdzony do realizacji? 

□ TAK □ NIE 

Data i podpis oceniającego (-ej): 

Zatwierdzone przez: 

Data i podpis:  
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Załącznik 3. Podział środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu 

województwa podkarpackiego na dofinansowanie projektów systemowych 

powiatowych urzędów pracy w 2013 r.  
 
 

Lp. Powiaty 

Kwota przeznaczona na współfinansowanie  
w 2013 r. projektów systemowych  

powiatowych urzędów pracy  
w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL. 

1. bieszczadzki 1 898 400,00  

2. brzozowski 4 443 400,00 

3. dębicki 5 480 400,00 

4. jarosławski 6 703 100,00 

5. jasielski 6 453 600,00 

6. kolbuszowski 3 272 800,00 

7. krośnieński 5 881 600,00 

8. leski 2 319 600,00 

9. leżajski 4 287 200,00 

10. lubaczowski 3 370 200,00 

11. łańcucki 4 054 700,00 

12. mielecki 6 367 700,00 

13. niżański 4 171 700,00 

14. przemyski 7 523 900,00 

15. przeworski 4 511 100,00 

16. ropczycko-sędziszowski 4 395 300,00 

17. rzeszowski 11 286 600,00 

18. sanocki 3 911 900,00 

19. stalowowolski 4 746 100,00 

20. strzyżowski 3 970 500,00 

21. tarnobrzeski 4 492 700,00 
OGÓŁEM 103 542 500,00 
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Załącznik 4. Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych, niż 

dopuszczone w procesie korekty/uzupełniania wniosku  

 

………………………………….                                                                …………………………………. 

Nazwa i adres Projektodawcy      (miejsce i data) 

 

 

 

Dotyczy: Wniosku o dofinansowanie projektu pt. (wpisać tytuł)  

złożonego w ramach Poddziałania nr 6.1.3, Działania nr 6.1 Priorytetu nr VI PO KL  

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

 

Oświadczam, że we wniosku o dofinansowanie projektu pt.  …………………………………….., 

realizowanego w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3  Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, suma kontrolna …………………………………. zostały naniesione tylko te zmiany, które dopuściła 

Instytucja Pośrednicząca (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) pismem z dnia ………………  

o znaku …………………….. 

 

 

 

 

………………..………………………….. 

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do 

podejmowania decyzji wskazanej w punkcie 

2.6 wniosku o dofinansowanie) 

 


