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W NUMERZE:

Szanowni Państwo,

Nowy okres programowania funduszy strukturalnych obej-
mujący lata 2007-2013 stanowi dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Rzeszowie ogromne wyzwanie, bowiem decyzją Zarządu Woje-
wództwa to właśnie WUP pełnił będzie rolę Instytucji Pośredniczącej 
dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (komponent regional-
ny). Jest to wyróżnienie, ale i odpowiedzialność. Wdrażanie czterech 
priorytetów PO KL (VI-IX) stwarza rzeczywistą możliwość kreowania 
polityki regionalnej w zakresie szeroko rozumianego rozwoju zaso-
bów ludzkich w regionie. Stąd konieczność sprawnego, wielokierun-
kowego przekazywania informacji o możliwościach pozyskiwania 
środków fi nansowych w ramach PO KL. Wychodząc naprzeciw tym 
oczekiwaniom oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer biuletynu 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w całości poświecony Europejskiemu 
Funduszowi Społecznemu w nowej perspektywie fi nansowej. Mam 
nadzieję, że podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzed-
nich biuletynów (dot. SPO RZL oraz ZPORR),  także to wydawnictwo 
znajdzie grono stałych czytelników.  Naszym celem jest dotarcie 
z informacją o PO KL do jak najszerszego grona odbiorców. Chcemy, 
aby za pośrednictwem biuletynu otrzymywali Państwo aktualne 
i istotne informacje przydatne w procesie przygotowania i realizacji 
projektów. W pierwszym numerze znajdziecie więc Państwo najważ-
niejsze informacje dot. obszarów wsparcia PO KL, przybliżenie za-
sad dokonywania wyboru projektów a także praktyczne wskazówki 
na co warto zwrócić uwagę pracując w generatorze wniosków apli-
kacyjnych. Z uwagi na fakt, że Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
jako pierwsza Instytucja Pośrednicząca w Polsce ogłosił konkursy 
pilotażowe – w numerze nie mogło zabraknąć podsumowania 
tych konkursów, w tym także informacji o najczęściej popełnianych 
przez wnioskodawców błędach w procesie aplikowania o środki 
z EFS. Na uwagę zasługuje także tekst o programie stypendialnym 
dla szczególnie uzdolnionej młodzieży, który realizowany jest przez 
WUP w ramach priorytetu IX. 

Zachęcając Państwa do lektury biuletynu zapraszam jednocze-
śnie do współuczestnictwa w procesie przygotowania kolejnych nu-
merów biuletynu, tak aby odzwierciedlał on jak najlepiej Państwa 
oczekiwania. 

Z poważaniem

Jacek Posłuszny

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
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stosowaniem się do wymogów modernizującej się gospodarki, 

a także osobach niepełnosprawnych i długotrwale bezrobot-

nych. Działania bezpośrednie uzupełniać będzie podnoszenie 

jakości usług świadczonych na rzecz tych osób przede wszyst-

kim przez podnoszenie kwalifi kacji pracowników instytucji 

rynku pracy (w formie kursów, doradztwa i szkoleń) oraz przez 

zatrudnianie dodatkowego personelu, realizującego działania 

skierowane do osób niepracujących. Oddziaływanie Programu 

zostało rozszerzone również na osoby niezarejestrowane jako 

bezrobotne lub poszukujące pracy, projekty będą więc wpły-

wać też na „szarą strefę” zatrudnienia.

Część zadań zaplanowanych w PO KL, a dotyczących akty-

wizacji zawodowej osób bezrobotnych wykonają powiatowe 

urzędy pracy w ramach ich projektów systemowych. W Priory-

tecie przewidziano też konkursy, które pozwalają na realizację 

przez wszystkie chętne instytucje takich projektów, jak progra-

my aktywizacji zawodowej osób niezatrudnionych (identyfi -

kacja ich potrzeb, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, 

staże, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia), czy podnosze-

nie ich mobilności geografi cznej. Przewidziane są też projekty 

obejmujące bardziej miękkie formy – takie, jak opracowanie 

i propagowanie informacji o ofertach pracy, upowszechnianie 

alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz bada-

nia i analizy rynku pracy. Dużym zainteresowaniem cieszą się 

również dotacje w wysokości do 40 tysięcy PLN, które będą 

udzielane osobom chcącym rozpocząć działalność gospodar-

czą w Działaniu 6.2.

Osobna pula środków została przeznaczona na podnosze-

nie kwalifi kacji pracowników publicznych służb zatrudnienia 

(szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy), co przyczyni się 

do większej efektywności wdrażanych przez nie działań.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PO KL kontynuuje formy wsparcia, które sprawdziły się 

w poprzednim okresie programowania, jednak uzupełnione 

o nowe możliwości. Korzyścią dla wnioskodawców oraz od-

biorców wsparcia jest również to, że wszystkie te działania 

zostały umiejscowione w jednym programie (a w naszym wo-

jewództwie – wszystkie obsługiwane są w jednej Instytucji Po-

średniczącej – Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie), co 

pomaga dotrzeć do informacji o zasadach wdrażania, jak rów-

nież o realizowanych projektach.

Realizacja Programu przebiegać będzie w wyjątkowo sze-

rokim obszarze zainteresowań. W kolejnych Priorytetach za-

rządzanych na poziomie regionalnym skupiać się będziemy na 

zatrudnieniu, integracji społecznej, adaptacyjności przedsię-

biorstw oraz edukacji. Osobno przewidziano również realizację 

projektów umożliwiających rozwój zasobów ludzkich na ob-

szarach wiejskich. Formy wsparcia w tych Priorytetach pozwa-

lają na realizację ciekawych, kompleksowych inicjatyw.

OBSZAR  ZATRUDNIENIA

W VI Priorytecie – Rynek pracy otwarty dla wszystkich za-

łożono prowadzenie aktywizacji zawodowej osób bezro-

botnych i biernych zawodowo. Wsparcie w ramach Priory-

tetu zostanie skierowane do osób niezatrudnionych, w tym 

zwłaszcza koncentrowało się będzie na wybranych grupach 

docelowych, które doświadczają największych trudności 

związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy 

– między innymi osobach młodych (do 25 roku życia), któ-

re nie posiadają doświadczeń zawodowych oraz kwalifi -

kacji koniecznych do znalezienia zatrudnienia, kobietach 

(w tym zwłaszcza matkach samotnie wychowujących dzieci), 

osobach starszych (po 50 roku życia), mających trudności z do-

NOWE WSPARCIE DLA ROZWOJU 
ZASOBÓW LUDZKICH NA PODKARPACIU

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 jako jedno z priorytetowych zadań określiła roz-

wój zasobów ludzkich w naszym województwie. Narzędziem jego realizacji jest między innymi wdrażanie komponentu 

regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – a rozpoczęło się ono już na dobre. Zamknięte zostały konkursy 

pilotażowe i ogłoszone nowe, zgodnie z kalendarzem zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący w Planach Działania na 

lata 2007-2008. Na rynku zaczynają się pojawiać formy wsparcia fi nansowane z EFS. Obejmują one swoim oddziaływaniem 

praktycznie wszystkie grupy społeczne i oferują szeroki wachlarz form wsparcia.
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OBSZAR  INTEGRACJI  SPOŁECZNEJ

Wsparciem objęte zostaną tutaj osoby zagrożone wyklucze-

niem społecznym – klienci pomocy społecznej, niepełnospraw-

ni, bezdomni, uchodźcy i inne osoby nieposiadające polskiego 

obywatelstwa lub będące członkami mniejszości etnicznych 

i narodowych w naszym kraju, osoby uzależnione od alkoho-

lu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi 

leczenia lub po jego zakończeniu, osoby opuszczające rodziny 

zastępcze i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze, jak rów-

nież byli więźniowie. Kryterium przystąpienia do projektu będą 

też problemy na rynku pracy – fakt pozostawania długotrwale 

na bezrobociu, wiek „50+”, czy powrót po urlopie wychowaw-

czym bądź macierzyńskim do aktywności zawodowej. Projekty 

mogą być też kierowane do otoczenia  wskazanych osób.

Działania w Priorytecie będą obligatoryjnie prowadzić 

ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzi-

nie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w formach 

przewidzianych dla tych placówek przez przepisy krajowe. 

Jednocześnie wszyscy wnioskodawcy będą mogli prowadzić 

działania eliminujące różnego rodzaju bariery (organizacyjne, 

prawne, czy psychologiczne), na jakie napotykają osoby za-

grożone wykluczeniem społecznym. Będzie to możliwe dzięki 

wsparciu tworzenia i działalności podmiotów integracji spo-

łecznej, w tym środowiskowych instytucji aktywizujących oraz 

pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży, organizo-

waniu kursów, szkoleń, poradnictwa psychologicznego i zawo-

dowego, jak również umożliwianiu subsydiowania zatrudnie-

nia i prowadzenia staży. Sprzyjać tym działaniom będą również 

badania i analizy z zakresu integracji i polityki społecznej, po-

moc w nawiązywaniu partnerstw oraz akcje promocyjno-in-

formacyjne. W ramach Programu wsparcie uzyskają również 

podmioty ekonomii społecznej, dla których fi nansowane będą 

usługi doradcze i szkolenia, usługi prawne, fi nansowe, czy mar-

ketingowe, jak również nawiązywanie partnerstw na rzecz ich 

rozwoju oraz promocja sektora.

OBSZAR  ADAPTACYJNOŚCI 

PRZEDSIĘBIORSTW

Sektor przedsiębiorstw jest podmiotem zainteresowania 

Programu podwójnie – jako podmioty gospodarcze oczekują-

ce wsparcia w podnoszeniu ich konkurencyjności na rynku, jak 

również jako grupa osób zatrudnionych, która stanowi część 

kapitału tych przedsiębiorstw i decyduje o ich konkurencyjno-

ści, a którą jednocześnie dotykają negatywne skutki procesów 

zmiany w przedsiębiorstwach.

Podstawową formą wsparcia w Priorytecie VIII PO KL będą 

szkolenia podnoszące kwalifi kacje osób pracujących, realizo-

wane bezpośrednio w przedsiębiorstwach (jako pomoc pu-

bliczna) lub też na otwartym rynku szkoleniowym – dla osób, 

które chcą podnosić kwalifi kacje z własnej inicjatywy. Dodat-

kowo możliwe będzie promowanie społecznej odpowiedzial-

ności przedsiębiorstw i idei fexicurity (połączenia elastyczności 

fi rm i pracowników z ich bezpieczeństwem) oraz tworzenie 

sieci współpracy, wzmacniających dialog społeczny w celu 

zwiększania adaptacyjności sektora. Na przygotowanym grun-

cie możliwe będzie realizowanie również takich form wsparcia, 

jak doradztwo i szkolenia przedsiębiorców wspomagające pro-

ces zmiany profi lu działalności przedsiębiorstwa oraz szkolenia 

i doradztwo w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia 

nowych umiejętności zawodowych. W przypadku zwolnień 

w przedsiębiorstwach – fi nansowane będą usługi outplace-

mentu. Planowane są również szkolenia przekwalifi kowujące 

dla osób odchodzących z rolnictwa.

W Priorytecie VIII wspierana będzie też przedsiębiorczość 

akademicka i projekty nawiązywania współpracy pomiędzy 

sferą badawczo-rozwojową a przedsiębiorstwami.

Konferencja inaugurująca wdrażanie PO KL na Podkarpaciu 
– 17 października 2007 r. Na zdjęciu Paweł Chorąży – Dyrektor 
Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regio-
nalnego. Fot. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
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OBSZAR  EDUKACJI

Przewidziany w PO KL Priorytet edukacyjny obejmuje 

wszystkie grupy wiekowe potencjalnych uczniów i słucha-

czy. Wsparciem objęte będą (istniejące i dopiero tworzące się 

w projekcie) ośrodki wychowania przedszkolnego, co sprzy-

jać ma uczestnictwu dzieci w edukacji na tym poziomie. Dla 

szkół przygotowano propozycję realizacji programów rozwo-

jowych, które obejmować mogą zajęcia dodatkowe (wyrów-

nawcze dla uczniów przejawiających problemy oraz pozalek-

cyjne dla wszystkich zainteresowanych rozwijaniem kompe-

tencji). Szkoły będą mogły zapewniać fi nansowane z EFS do-

radztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną, jak również 

programy poradnictwa i doradztwa zawodowego. Projekty 

będą mogły się skupiać również na administrowaniu szkołą 

i wprowadzaniu nowych rozwiązań w nauczaniu i ocenianiu. 

W przypadku szkół zawodowych programy te będzie moż-

na uzupełnić dodatkowo o modernizację oferty kształcenia 

zawodowego, opartą o przeprowadzone diagnozy potrzeb 

edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego, nawią-

zywanie współpracy z przedsiębiorcami (przede wszystkim 

przez staże i praktyki) i służbami zatrudnienia, jak również 

wyposażenie placówek w nowoczesne materiały dydaktycz-

ne. Osoby dorosłe, które zakończyły już edukację będą mogły 

ją na nowo podjąć lub uzupełniać w ramach projektów z za-

kresu kształcenia ustawicznego. Ciekawą formą wsparcia jest 

tu również opłacanie egzaminów, które mają dokumentować 

wcześniej nieformalnie nabyte umiejętności uczestników pro-

jektów. Jako wsparcie tych działań przewidziano możliwość 

podnoszenia kwalifi kacji przez kadry systemu oświaty – na-

uczycieli i instruktorów zawodów, jak również pracowników 

administracyjnych, co wpłynie na jakość oferowanych przez 

szkoły usług.

OBSZAR  ROZWOJU  ZASOBÓW 

LUDZKICH  NA  OBSZARACH  WIEJSKICH

W VI, VII i IX Priorytecie przewidziano dodatkowo jeszcze 

jeden typ projektów – tak zwane „małe granty”. Mają być to 

dotacje o wartości maksymalnie 50 tysięcy PLN, przeznaczane 

na realizację oddolnych inicjatyw pojawiających się na obsza-

rach wiejskich. Przez obszary wiejskie są tu rozumiane gminy 

wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tysięcy mieszkań-

ców. Projekty takie mogą mieć bardzo szeroki zakres – zapisy 

Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL są tu enigmatyczne 

i mówią głównie o „aktywizowaniu” oraz „wspieraniu oddol-

nych inicjatyw”. W Działaniu 6.3 fi nansowane będą inicjatywy 

lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodo-

wej, w Działaniu 7.3 – na rzecz aktywnej integracji, natomiast 

w Działaniu 9.5 – inicjatywy edukacyjne.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki to szansa dla nasze-

go województwa na podniesienie poziomu wykształcenia 

formalnego, ale też rzeczywistych kompetencji i umiejętno-

ści zawodowych mieszkańców regionu. Jest to jednocześnie 

szansa dla pojedynczych osób na diametralną poprawę ich 

sytuacji życiowej i zawodowej. Dlatego ważne jest, aby pro-

jekty rzeczywiście wykorzystywały wszystkie możliwości, ja-

kie daje Program, aby tworzone były pomysły kompleksowe, 

odpowiadające na wszystkie potrzeby odbiorców wsparcia, 

które ostatecznie zniwelują zdiagnozowany problem. Możli-

wości te zostały rozbudowane w ten sposób również z tego 

względu, że problemy będące uzasadnieniem realizacji pro-

gramu są inne niż w poprzednim okresie programowania. 

Rynek podstawowych usług szkoleniowych, czy socjalnych 

jest już w części kwestii i na części obszaru województwa 

nasycony. Wyzwaniem na najbliższe lata są natomiast grupy 

szczególnie trudne, dla których nie ma jeszcze opracowanych 

efektywnych programów i narzędzi. Znajomość tych rzeczy-

wistych problemów w poszczególnych gminach i powiatach, 

gdzie realizowane będą projekty oraz uzasadnień realizacji 

poszczególnych Działań i Priorytetów, jak również ich celów 

są niezbędne do przygotowania wniosku.

 Małgorzata Kawalec

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Kazimierz Ziobro Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 
prezentujący założenia dotyczące wdrażania PO KL. Konferencja 
inaugurująca wdrażanie PO KL na Podkarpaciu – 17 październi-
ka 2007 r. Fot. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
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W części drugiej znajdują się wiadomości dotyczące same-

go projektodawcy. Tutaj również zamieszcza się wiadomości 

na temat ewentualnego partnerstwa zawiązanego w celu re-

alizacji projektu (przycisk Dodaj partnera). Odnośnie tej części 

wniosku należy podkreślić, że szczególnie istotne jest podanie 

aktualnych danych o osobie wyznaczonej przez projektodaw-

cę do kontaktów roboczych (telefon, fax i mail), bo informacje 

te wykorzystywane są w trakcie weryfi kacji wniosku do bieżą-

cych kontaktów z benefi cjentem.

Część trzecia Charakterystyka projektu jest kluczowa dla oce-

ny merytorycznej wniosków o dofi nansowanie realizacji projek-

tów. Benefi cjent charakteryzuje tu cel projektu, grupy, do któ-

rych kieruje wsparcie, planowane w ramach projektu działania, 

rezultaty, opisuje także swoje doświadczenie i potencjał, określa 

sposób zarządzania projektem i koszty całego przedsięwzięcia. 

Pamiętając o ograniczeniu liczby znaków w tej części wniosku 

(18 tysięcy), projektodawca powinien postarać się przedstawić 

w sposób jak najbardziej przejrzysty, jasny i szczegółowy założe-

nia projektu. Warto posiłkować się przy tym instrukcją, dostępną 

na tej samej stronie internetowej co GWA. Została ona mocno 

rozbudowania w porównaniu do wcześniejszej wersji i szczegó-

łowo informuje o tym, co powinny zawierać poszczególne po-

zycje wniosku. Podczas pracy można również korzystać z Karty 

oceny merytorycznej wniosku o dofi nansowanie projektu konkur-

sowego PO KL i w oparciu o zawarte tam kryteria oceny budować 

swój wniosek. Zalecane jest również, żeby przed złożeniem go 

do Instytucji Ogłaszającej Konkurs, skonsultować wniosek z oso-

bą, która nie uczestniczyła w procesie jego tworzenia. Czasami 

takie świeże spojrzenie na projekt okazuje się bardzo przydatne, 

często bowiem bywa tak, że działania czy założenia, które pro-

jektodawcy wydaja się oczywiste, tak naprawdę we wniosku nie 

zostały zaakcentowane wystarczająco wyraźnie. 

Wnioskodawcom, którzy po raz pierwszy zasiadają do pracy 

z GWA pewną trudność mogą sprawić takie części wniosku, jak Budżet, 

Szczegółowy budżet i Harmonogram realizacji projektu. Spośród nich 

w pierwszej kolejności należy wypełnić Szczegółowy budżet projektu, 

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU 

Przede wszystkim należy pamiętać, że generator nie jest na-

rzędziem do przygotowania projektów w ramach PO KL, ale do 

wypełnienia wniosku aplikacyjnego. W związku z tym przed roz-

poczęciem pracy z GWA trzeba mieć już przygotowany spójny 

projekt, zaś do aplikacji przenosi się już rozplanowane i przemy-

ślane przedsięwzięcia.

Generator działa w trybie on-line. Po odpowiedniej konfi gu-

racji przeglądarki internetowej możliwe jest tworzenie, otwiera-

nie i edycja wcześniej zapisanych wersji wniosków, sprawdzenie 

poprawności pól objętych walidacją, oraz wydruk efektów naszej 

pracy. Odnośnie walidacji wniosku należy pamiętać, że genera-

tor nie sprawdza poprawności wniosku pod względem formal-

nym czy merytorycznym. Sprawdzeniu podlegają tylko niektóre 

pola wniosku, czyli takie, których wypełnienie jest niezbędne we 

wszystkich typach projektów, niezależnie od trybu wyboru.

Do poruszania się po poszczególnych częściach wniosku 

o dofi nansowanie realizacji projektu służy menu boczne gene-

ratora. Klikając poszczególne zakładki, przechodzimy do pól, 

w których powinno się zawrzeć szczegóły planowanego do re-

alizacji przedsięwzięcia oraz informacje o jego pomysłodawcy 

– podmiocie wnioskującym o dofi nansowanie. 

W części pierwszej wniosku znajdują się podstawowe infor-

macje o projekcie (m.in. nazwa Priorytetu, Działania i Poddziała-

nie  którego projekt dotyczy, tytuł, zasięg i okres realizacji pro-

jektu). Większość pozycji wybiera się z listy rozwijanej lub zazna-

cza się spośród możliwych wyborów. Wpisania wymaga jedynie 

numer konkursu oraz tytuł projektu. Do tego, by poruszać się po 

o innych częściach wniosku – niezbędne jest określenie terminu 

realizacji projektu. Jeśli chodzi o zakres realizacji projektu, bene-

fi cjent określa województwo, powiat i gminę, w których będzie 

realizowane przedsięwzięcie (projektodawca może także zostać 

na poziomie samego powiatu lub województwa, w zależności 

od założeń projektu w ramach komponentu regionalnego PO 

KL). W przypadku, gdy projekt będzie realizowany na terenie 

więcej niż jednej gminy, czy powiatu, należy skorzystać z przy-

cisku Dodaj obszar realizacji i uzupełnić dane. 

GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 
W RAMACH PO KL

Osoby, które ubiegały się już o środki na dofi nansowanie realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego, miały możliwość zaznajomienia się ze zasadami pracy z aplikacją służącą do wypełniania wniosków. W okresie pro-

gramowania, na początku którego obecnie się znajdujemy, również będzie używana aplikacja tego typu. Ponieważ jednak 

zarówno wniosek, jak i zasady pracy z generatorem zostały zmodyfi kowane, warto bliżej się z tym zagadnieniem zapoznać, 

zwłaszcza, że od 10 marca dostępna jest nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych w ramach PO KL. 
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ponieważ niektóre elementy z niego przenoszone są do pozostałych. 

Koszty, jakie generuje nasz projekt umieszczane są we wniosku 

w podziale na zadania. Dzieli się je również na koszty bezpośred-

nie i pośrednie. Według nowych wytycznych, określających zasady 

kwalifi kowalności wydatków w ramach PO KL, koszty pośrednie to 

koszty związane z obsługą techniczną projektu, których nie można 

bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania reali-

zowanego w ramach projektu. Katalog kosztów pośrednich jest 

zamknięty, projektodawca zaś może zdecydować, w jaki sposób 

będzie je rozliczał – ryczałtem, trzymając się wyznaczonych w wy-

tycznych limitów, czy też na podstawie rzeczywiście poniesionych 

wydatków, które należy udokumentować. Wyliczenie kosztów 

pośrednich wymaga również 

podania metodologii zastoso-

wanej przez benefi cjenta.

W Szczegółowym budże-

cie projektu występuje rów-

nież tzw. cross –fi nancig. Do 

tej kategorii należy według 

nowych wytycznych zaliczyć 

przede wszystkim wydat-

ki dotyczące zakupu oraz 

leasingu (fi nansowego lub 

zwrotnego) sprzętu (sprzęt 

to środki trwałe, wartości 

niematerialne i prawne, po-

zostały sprzęt i wyposażenie, 

dla których prowadzona jest 

ewidencja ilościowa lub ilo-

ściowo-wartościowa) oraz 

dostosowywania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy. Ich 

zakup jest również możliwy jedynie do określonego w ramach 

Działania limitu.  

 Każdy z wydatków zaliczanych do tej kategorii należy szcze-

gółowo uzasadnić (w polu Uzasadnienie dla crossfi nancingu 

i kosztów pośrednich w projekcie). 

W Szczegółowym budżecie należy również zaznaczyć te wy-

datki, które są objęte regułami pomocy publicznej (w przypadku 

projektów objętych tymi zasadami). 

W Budżecie projektu należy uzupełnić te pozycje, których ge-

nerator nie przenosi budżetu szczegółowego (m.in. koszty per-

sonelu w ramach każdego z zadań). Należy pamiętać, żeby przed 

przystąpieniem do uzupełnienia budżetu lub przy przejściu do 

jakiejkolwiek innej zakładki we wniosku kliknąć przycisk „Prze-

licz budżet”.

Harmonogram realizacji projektu ma formę wykresu Gantta 

i obejmuje pierwsze dwanaście miesięcy realizacji projektu w uję-

ciu miesięcznym, następne zaś w ujęciu kwartalnym.  Kolumny 

określające poszczególne odcinki czasowe tworzone są automa-

tycznie na podstawie wpisanego w części pierwszej wniosku ter-

minu realizacji projektu. Każde z zadań w harmonogramie należy 

rozpisać na poszczególne etapy, określić czas ich realizacji oraz 

– w przypadku gdy dotyczy odbiorców wsparcia – ilość uczest-

ników. Do każdego zadania dopisać należy również personel 

zaangażowany w pracę oraz wskazać ilość etatów/czasu poświę-

conego na realizację zadania. Ostatnia kolumna harmonogramu 

zawiera łączną liczbę uczestników objętych wsparciem w zadaniu 

w trakcie trwania projektu. Nie zawsze będzie ona równa sumie 

wartości wpisanej na konkretne kwartały, ze względu choćby na 

to, że jedna osoba może być kilkukrotnie objęta wsparciem (np. 

kilka etapów szkolenia). 

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, że w celu uniknięcia 

straty danych należy regularnie zapisywać wniosek przy prze-

chodzeniu pomiędzy poszczególnymi częściami wniosku oraz 

co najmniej raz na 60 minut pracy z GWA. 

Zarówno generator, jak i instrukcja do jego wypełniania 

dostępne są na stronie www.efs.gov.pl. Jak już wspomniano, 

instrukcja do wniosku została znacznie rozbudowana w porów-

naniu z wersją poprzednią, z której projektodawcy mogli korzy-

stać przygotowując wnioski w odpowiedzi m.in. na konkursy pi-

lotażowe PO KL. Informacje dostępne w obecnej wersji instrukcji 

są bardziej szczegółowe i pozwalają na samodzielną pracę nad 

wnioskiem o dofi nansowanie projektu. Zachęcamy więc do lek-

tury. 

Justyna Jeleń 

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU 
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dotyczy wszystkich rodzajów projektów; ich weryfi kacja 

ma miejsce na etapie oceny formalnej,

2. kryteria merytoryczne – dotyczą ogólnych zasad odno-

szących się do treści wniosku, wiarygodności i zdolności 

projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad 

fi nansowania projektów w ramach PO KL; kryteria meryto-

ryczne weryfi kowane są na etapie oceny merytorycznej,

3. kryteria horyzontalne – pozwalają na weryfi kację projek-

tu pod względem jego zgodności np. z zasadami i poli-

tykami wspólnotowymi, zgodności z prawem czy z SzOP 

PO KL.

Kryteria szczegółowe określone są dla danego Priorytetu 

w Planie Działania. W przypadku komponentu regionalnego, 

właściwy miejscowo Podkomitet Monitorujący, rekomendu-

jąc Instytucji Zarządzającej zatwierdzenie Planu, rekomendu-

je jednocześnie Komitetowi Monitorującemu zatwierdzenie 

zawartych w nich kryteriów szczegółowych. Kryteria szczegó-

łowe dzielą się na:

1. kryteria dostępu – mogą dotyczyć, np.: wnioskodawcy, 

grup docelowych, obszaru realizacji projektu, poziomu 

wymaganego wkładu własnego itp.; są obowiązkowe 

dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji 

podczas oceny formalnej wniosku; projekty konkurso-

we, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzuca-

ne, zaś projekty systemowe będą zwracane do poprawy 

przez beneficjenta,

2. kryteria strategiczne – obowiązują jedynie w odniesieniu 

do projektów konkursowych i dotyczą preferowania pew-

nych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie 

spełniającym je wnioskom premii punktowej (w wysokości 

maksymalnie 20 punktów) w trakcie oceny merytorycznej; 

premia przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom, 

które otrzymają wymagane minimum punktowe za speł-

nianie ogólnych kryteriów merytorycznych, tj. minimum 

60 punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny mery-

torycznej – przynajmniej 60% punktów; spełnianie kryte-

riów strategicznych nie jest obowiązkowe.

PROGRAMOWANIE PO KL

Nabór wniosków w ramach PO KL jest publiczny, może 

mieć charakter konkursu otwartego lub konkursu zamknię-

tego. W przypadku konkursów otwartych nabór wniosków 

i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania 

określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu 

uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji Ogłaszającej 

Konkurs (IOK). Konkursy zamknięte organizowane są cyklicz-

nie, określa się z góry jeden lub kilka następujących po sobie 

terminów naboru wniosków. IOK ogłasza konkurs określając 

daty otwarcia oraz daty zamknięcia naboru wniosków, czas 

naboru wniosków nie może być krótszy niż 30 dni. Wybór try-

bu procedury konkursowej należy do IOK i jest przedstawiony 

w Planie Działania.

Wniosek o dofi nansowanie projektu należy złożyć w insty-

tucji wskazanej w dokumentacji konkursowej. Wnioskodaw-

ca składa wniosek opatrzony pieczęciami, podpisany przez 

osobę do tego upoważnioną, w 2 egzemplarzach papiero-

wych oraz jego wersję elektroniczną. Wniosek należy złożyć 

w zaklejonej kopercie, oznaczonej zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w dokumentacji konkursowej. Razem z wnioskiem 

o dofi nansowanie każdy wnioskodawca  składa dokumenty 

określające jego sytuację fi nansową. Ponadto, w przypadku 

projektów dotyczących współpracy ponadnarodowej wnio-

skodawca składa wraz z wnioskiem również list intencyjny 

w sprawie partnerstwa. Załączniki powyższe podlegają wery-

fi kacji na etapie oceny formalnej.

W ramach PO KL kryteria wyboru projektów zostały po-

dzielone na dwie grupy ogólne i szczegółowe.

Kryteria ogólne zatwierdzane są przez Komitet Monito-

rujący PO KL na podstawie propozycji przedłożonej przez IZ 

PO KL, dzielą się na:

1. kryteria formalne – dotyczą zagadnień związanych ze speł-

nieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem 

wniosku o dofi nansowanie zgodnie z przyjętymi zasada-

mi; obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych 

ZASADY DOKONYWANIA WYBORU 
PROJEKTÓW W RAMACH PO KL

Ocena i wybór wniosków jest przeprowadzany w oparciu o potrzeby naszego województwa wynikające z aktualnej 

sytuacji społeczno-gospodarczej. Wniosek oceniany jest m.in. pod kątem potrzeb osób (grup docelowych) wymaga-

jących rożnych form wsparcia, zasadności i celowości projektu. Opis wyboru projektów został przedstawiony w doku-

mencie Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013 z dnia 10 września 2007r.
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Ocena formalna wniosku składa się z dwóch etapów, pod-

czas których następuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia kry-

teria formalne oraz kryteria dostępu.

Konieczność spełnienia kryteriów dostępu oznacza, że 

możliwość aplikowania o środki PO KL mają jedynie wskazani 

benefi cjenci i/lub wniosek musi spełniać dodatkowe kryteria 

merytoryczne. 

Ocenę formalną przeprowadza IOK w terminie 14 dni od 

daty złożenia wniosku (w przypadku konkursu otwartego) 

lub 14 dni od daty zamknięcia konkursu (w przypadku kon-

kursów zamkniętych). W uzasadnionych przypadkach (np. 

dużej liczby wniosków) termin może zostać wydłużony do 

21 dni. Oceny formalnej dokonuje jeden oceniający przy po-

mocy Karty oceny formalnej wniosku o dofi nansowanie pro-

jektu konkursowego PO KL.

Wnioski, które nie spełniają kryteriów oceny formalnej są 

odrzucane, informacja o odrzuceniu wniosku zostaje przeka-

zana wnioskodawcy w terminie 5 dni od rozpatrzenia wnio-

sku, wraz z podaniem przyczyn odrzucenia, a także informa-

cją o możliwości złożenia protestu.

Wniosek spełniający zarówno kryteria formalne jak 

i kryteria dostępu przekazywany jest do oceny merytorycz-

nej, zaś wnioskodawca otrzymuje od instytucji prowadzą-

cej nabór wniosków, w terminie 5 dni od dnia przekazania 

wniosku do oceny merytorycznej, pismo o zarejestrowaniu 

wniosku w krajowym systemie informatycznym i nadaniu 

mu niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego.

Oceną merytoryczną projektów zajmują się Komisje Oceny 

Projektów (KOP), które umiejscowione są w IP2 (IP). Komisję 

powołuje kierujący instytucją/jednostką pełniącą rolę IP2 (IP). 

W skład KOP wchodzą:

1. pracownicy IOK,

2. przedstawiciele ministra właściwego ze względu na zakres 

tematyczny konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez mini-

stra), 

3. asesorzy (o ile zostali powołani).

Lista członków KOP jest podawana do publicznej wiado-

mości w momencie ogłoszenia ostatecznej listy projektów, 

które otrzymały dofi nansowanie, w szczególności poprzez 

zamieszczenie jej w siedzibie IOK oraz na stronie interneto-

wej IOK.

Oceny merytorycznej dokonuje się przy pomocy Karty 

oceny merytorycznej wniosku o dofi nansowanie projektu kon-

kursowego PO KL.

W przypadku gdy oceniający dostrzeże, że wniosek nie 

spełnia ogólnych kryteriów formalnych bądź kryteriów dostę-

pu, które nie zostały zauważone na etapie oceny formalnej, 

wniosek, jako niepodlegający ocenie merytorycznej, trafi a 

PROGRAMOWANIE PO KL

Klasyfi kacja wyboru projektów
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ponownie do oceny formalnej. Oceniający odnotowują ten 

fakt na Karcie oceny merytorycznej. Ponowna ocena formalna 

odbywa się w terminie 5 dni.

Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w oparciu o:

1. kryteria merytoryczne,

2. kryteria horyzontalne,

3. kryteria strategiczne.

Maksymalna liczba punktów za spełnianie ogólnych kry-

teriów merytorycznych wynosi 100. Kryteria strategiczne do-

tyczą preferowania pewnych typów projektów przez IP2 (IP). 

W przeciwieństwie do kryteriów dostępu, kryteria strategicz-

ne mogą, ale nie muszą być spełnione, by projekt mógł uzy-

skać pozytywną ocenę merytoryczną.

Projekt może zostać przyjęty do dofi nansowania, jeśli 

uzyska minimum 60 punktów, zaś w poszczególnych punk-

tach oceny merytorycznej uzyska przynajmniej 60% punk-

tów. Po spełnieniu tego warunku projekt może dodatkowo 

otrzymać premię punktową w wysokości określonej w Planie 

Działania, nie większą niż 20 punktów. IOK może zdecydo-

wać o wprowadzeniu więcej niż jednego kryterium strate-

gicznego. Niespełnienie kryterium lub jego częściowe speł-

nianie jest równoznaczne z przyznaniem mu 0 punktów; 

możliwe jest spełnianie przez projekt tylko niektórych kry-

teriów strategicznych. Zatem wniosek spełniający wszystkie 

kryteria oceny merytorycznej może uzyskać maksymalnie 

120 punktów.

Ocena każdego z projektów dokonywana jest przez dwie 

osoby wybrane w drodze losowania przeprowadzonego 

przez przewodniczącego KOP. Ocena w każdym punkcie 

podlegającym ocenie przedstawiana jest w postaci liczb cał-

kowitych. Po przedstawieniu każdej z dwóch niezależnych 

od siebie opinii, obliczana jest średnia arytmetyczna, któ-

ra stanowi końcową ocenę projektu; średnią arytmetyczną 

oblicza się również w odniesieniu do każdego punktu pod-

legającego ocenie. Tak obliczonych średnich nie zaokrągla 

się, lecz przedstawia wraz z częścią ułamkową. Maksymalna 

możliwa do uzyskania liczba punktów za spełnianie kryte-

riów merytorycznych wynosi 100. W przypadku rozbieżności 

sięgających 30% punktów i więcej pomiędzy opiniami osób 

oceniających (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich 

musi wynosić minimum 60 punktów) projekt poddawany 

jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniają-

cy, również wylosowany przez przewodniczącego KOP. Jeśli 

IOK tak zdecyduje, przed dokonaniem trzeciej oceny, można 

zasięgnąć opinii eksperta. Ocena trzeciego oceniającego jest 

oceną wiążącą i ostateczną. Każdy oceniający zobowiązany 

jest do przedstawienia opisowego komentarza stanowiące-

go uzasadnienie wystawionej oceny. Jeśli oceniający uzna, 

że zapisy projektu są niezgodne z którąkolwiek z zasad wery-

fi kowanych podczas oceny merytorycznej (zgodność z pra-

wodawstwem wspólnotowym i krajowym oraz z politykami 

i zasadami wspólnotowymi), odnotowuje ten fakt na Karcie 

oceny merytorycznej. W przypadku odmiennej opinii drugie-

go oceniającego, wiążąca i ostateczna jest opinia trzeciego 

oceniającego, wylosowanego przez przewodniczącego. Ne-

gatywna opinia dwóch oceniających skutkuje odrzuceniem 

wniosku.

Ocena dokonana przez Komisję Oceny Projektów stanowi 

podstawę do ułożenia listy wniosków spełniających minimum 

punktowe (listy rankingowej), uszeregowanych w kolejności 

malejącej liczby uzyskanych punktów. Lista wniosków wraz 

z protokołem z oceny jest przedkładana do zatwierdzenia 

właściwemu organowi lub jego upoważnionemu przedsta-

wicielowi. Nie jest możliwa zmiana kolejności wniosków na 

liście.

Wniosek, który otrzymał 60 punktów i więcej może nie 

otrzymać dofi nansowania – jeżeli suma wnioskowanych i za-

akceptowanych dofi nansowań przekroczy wysokość środków 

przeznaczonych przez IOK na dany konkurs i dofi nansowanie 

otrzymają tylko wnioski o wyższej liczbie punktów, znajdują-

ce się na wyższych pozycjach listy.

Po zatwierdzeniu listy projektów wnioskodawca otrzyma 

pismo informujące o:

1. przyjęciu wniosku do realizacji – pismo informuje wnio-

skodawcę o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (wraz 

z liczbą przyznanych punktów) i przyjęciu do realizacji 

wraz z proponowaną kwotą dofi nansowania, pod warun-

kiem dostarczenia w podanym terminie (nie krótszym niż 

5 dni od daty otrzymania pisma) wymaganych dokumen-

tów (załączników),

2. możliwości podjęcia negocjacji – pismo informuje o pro-

pozycji dokonania zmian merytorycznych w treści wnio-

sku związanych z przyznaniem innej od wnioskowanej 

kwoty dofi nansowania lub/i zmianach w zadaniach bu-

dżetu projektu; negocjacje należy podjąć w terminie 5 dni 

od otrzymania pisma informującego o tym przypadku 

i muszą zostać zakończone w ciągu kolejnych 15 dni,

PROGRAMOWANIE PO KL
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3. pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do 

dofi nansowania z powodu braku środków fi nansowych,

4. odrzuceniu wniosku – pismo informujące wnioskodawcę 

o negatywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z podaniem 

przyczyny.

W dwóch ostatnich przypadkach pismo do benefi cjenta 

zawiera pouczenie o możliwości złożenia protestu od wyni-

ków oceny wniosku ze wskazaniem ustawowego terminu 

oraz trybu w jakim należy protest wnieść.

Informacja taka jest wysyłana do wnioskodawcy w ciągu 

5 dni od daty zakończenia prac KOP (w przypadku konkur-

sów otwartych) lub 45 dni od daty zamknięcia konkursu (w 

przypadku konkursów zamkniętych). Aby informacja mogła 

dotrzeć w tak krótkim terminie, pisma przekazywane będą 

również drogą faksową lub/i pocztą elektroniczną na nume-

ry faksów lub adresy poczty elektronicznej podawane we 

wniosku.

Projekty, które nie zostały przyjęte do dofi nansowania 

z powodu wyczerpania środków fi nansowych w danym kon-

kursie, mogą zostać ponownie złożone w odpowiedzi na ko-

lejny konkurs, przy czym muszą ponownie przejść procedurę 

oceny formalnej i merytorycznej.

Jeśli wnioskodawca otrzymał pismo informujące go 

o przyjęciu wniosku do realizacji lub z pozytywnym skutkiem 

zakończył negocjacje z IOK, na wezwanie IOK i w określonym 

przez nią terminie, nie krótszym niż 5 dni od otrzymania 

PROGRAMOWANIE PO KL

przez niego informacji w tej sprawie, składa wszystkie wyma-

gane dokumenty (załączniki) do umowy o dofinansowanie. 

Niezłożenie żądanej dokumentacji w komplecie w wyzna-

czonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o do-

finansowanie.

Wymagane dokumenty mogą obejmować np.:

1. wypis z organu rejestrowego dotyczący wnioskodawcy,

2. pełnomocnictwo do reprezentowania ubiegającego się 

o dofi nansowanie,

3. uchwałę właściwego organu jednostki samorządu tery-

torialnego lub inny właściwy dokument organu, który: 

dysponuje budżetem wnioskodawcy, zatwierdza projekt 

lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów 

współfi nansowanych z EFS,

4. oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej 

z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych 

samych wydatków kwalifi kowalnych związanych z danym 

projektem.

IOK może wymagać również innych doku-

mentów. Zamknięta lista dokumentów, które 

składa wnioskodawca przed podpisaniem umo-

wy jest określona w Planie Działania i dokumen-

tacji konkursowej.

Niezwłocznie po wpłynięciu wszystkich 

wymaganych załączników IOK przesyła wnio-

skodawcy opatrzone parafami na każdej stro-

nie i podpisane dwa egzemplarze umowy 

o dofi nansowanie projektu z prośbą o ich opa-

trzenie parafami na każdej stronie i podpisa-

nie w określonym terminie przez osobę upo-

ważnioną do reprezentowania wnioskodawcy 

i odesłanie jednego egzemplarza umowy. Pod-

pisanie umowy jest również możliwe w siedzi-

bie IOK.

IOK po zakończeniu podpisywania umów o dofi nansowanie 

projektu z benefi cjentami ogłasza na swojej stronie interne-

towej oraz w swej siedzibie, w publicznie dostępnym miejscu 

ostateczną listę projektów wyłonionych do dofi nansowania, 

w której wskazuje tytuł projektu, nazwę benefi cjenta ze wskaza-

niem jego siedziby, wartość przyznanego dofi nansowania oraz 

liczbę zdobytych punktów.

 

Renata Chmaj

Konferencja inaugurująca wdrażanie PO KL na Podkarpaciu – 17 października 
2007 r.  Fot. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
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Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniący rolę Insty-

tucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

dla województwa podkarpackiego, ogłosił (jako pierwsza 

instytucja w Polsce) konkursy pilotażowe w ramach m.in. 

Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziała-

nia 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na 

regionalnym rynku pracy. 

Nabór wniosków prowadzony był od 17 października 

2007r. do 3 grudnia 2007r. W odpowiedzi na konkurs wpłynę-

ły 134 wnioski.

Ocenie formalnej zostały poddane 132, gdyż jeden z wnio-

sków został wycofany przed upływem terminu zamknięcia na-

boru oraz jeden został złożony po terminie. Łączna wartość na 

jaką opiewały złożone wnioski wyniosła: 71 330 141,95 PLN.  

W trakcie oceny formalnej wnioski weryfi kowane były pod 

kątem spełnienia kryteriów formalnych oraz szczegółowych 

kryteriów dostępu. Kryteria formalne dotyczyły zagadnień 

związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz 

wypełnieniem wniosku o dofi nansowanie zgodnie z ogólnie 

przyjętymi dla PO KL zasadami. Szczegółowe kryteria dostępu 

w przypadku konkursu 6.1.1 dotyczyły grupy docelowej oraz 

wysokości fi nansowej projektu. Niespełnienie któregokolwiek 

z w/w kryteriów oznaczało odrzucenie wniosku bez możliwo-

ści korekty ani uzupełnienia.

Na etapie oceny formalnej odrzucono 70 wniosków.  Najczę-

ściej powtarzającymi się powodami odrzucenia wniosków były: 

brak określonej grupy docelowej (12 wniosków), brak pliku xml 

(7), różna suma kontrolna wersji papierowej i elektronicznej (2), 

brak drugiego egzemplarza wniosku (2), brak kompletu doku-

mentów fi nansowych (31), błędnie sporządzone dokumenty 

fi nansowe (22), błędny nr konkursu (1), nie wypełnione wyma-

gane pola (6), podpisanie przez nieupoważnione osoby (2).

PODSUMOWANIE KONKURSÓW PILOTAŻOWYCH

PRIORYTET VI – PODDZIAŁANIE 6.1.1 PO KL
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20-stu wnioskodawców wniosło do 

WUP protest od wyniku oceny formal-

nej, z czego 5 protestów zostało roz-

patrzonych pozytywnie, 15 protestów 

rozpatrzono negatywnie. 

Łącznie do oceny merytorycz-

nej przekazano 67 wniosków, któ-

rych łączna wartość wyniosła 

37 581 416,46 PLN. Na tym etapie 

ocenę wniosku przeprowadzono pod 

kątem spełnienia ogólnych kryteriów 

merytorycznych, horyzontalnych oraz 

szczegółowych kryteriów strategicz-

nych. Ogólne kryteria merytoryczne 

dotyczyły treści wniosku, wiarygod-

ności i zdolności projektodawcy do 

podjęcia realizacji projektu oraz zasad 

fi nansowania projektów w ramach PO 

KL. Oceny dokonano w skali punktowej. 

Maksymalna liczba punktów do uzy-

skania wynosiła 100. Spełnienie przez 

wniosek kryteriów w minimalnym za-

kresie oznaczało uzyskanie 60 punktów 

(a także przynajmniej 60% punktów 

w poszczególnych pytań). Kryteria 

horyzontalne, których niespełnienie 

oznaczało odrzucenie wniosku, do-

tyczyły zgodności z właściwymi po-

litykami i zasadami wspólnotowymi, 

z prawodawstwem krajowym oraz ze 

Szczegółowym Opisem Priorytetów 

PO KL. Kryteria strategiczne w przy-

padku konkursu 6.1.1 dotyczyły grupy 

docelowej. Spełnienie kryteriów strate-

gicznych oznaczało przyznanie premii 

punktowej - 20 punktów, nie było na-

tomiast wymagane.

W wyniku oceny merytorycznej 

pozytywnie oceniono 15 wniosków. 

11 projektów wyłoniono do dofi nan-

sowania w ramach środków przewi-

dzianych do zakontraktowania na kon-

kurs dot. Poddziałania 6.1.1 Wsparcie 

osób pozostających bez zatrudnienia 

na regionalnym rynku pracy. Z bra-

PODSUMOWANIE KONKURSÓW PILOTAŻOWYCH
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ku środków fi nansowych 4 wnioski nie zostały przyjęte 

do dofi nansowania w ramach konkursu. Wartość wnio-

sków zamieszczonych na liście rankingowej, nieuwzględ-

niająca  negocjacji i procedury odwoławczej, wyniosła 

4 393 938,07 PLN. Po zakończeniu negocjacji z 6 Benefi -

cjentami w wyniku powstałych oszczędności do dofi nan-

sowania wyłoniony został jeszcze jeden projekt. Łączna 

ilość wniosków wyłonionych do dofi nansowania wynosi 

12 i opiewa na kwotę 4 670 852,96 PLN.

Wśród wniosków, które nie przeszły pozytywnie oceny 

merytorycznej najczęściej powtarzającymi się błędami było: 

brak danych, analiz, badań uzasadniających wybór grupy 

docelowej, błędnie zdefi niowane 

rezultaty projektu, niespójność mię-

dzy zapisami w poszczególnych 

częściach wniosku, błędne wyka-

zywanie statusu grupy docelowej 

– jako osób bezrobotnych a nie osób 

niepracujących, pozostających bez 

zatrudnienia nie zarejestrowanych 

w powiatowych urzędach pracy jako 

osoby bezrobotne lub poszukujące 

pracy („osoby nieaktywne zawodo-

wo” w tabeli 3.2.1 wniosku o dofi nan-

sowanie realizacji projektu).

Spośród Benefi cjentów, któ-

rych wnioski poddano ocenie me-

rytorycznej 20 pochodziło spoza 

województwa podkarpackiego. 

Natomiast wszyscy Benefi cjenci, których wnioski zostały po-

zytywnie ocenione przez Komisję Oceny Projektów pochodzą 

z województwa podkarpackiego.

Projekty wybrane przez Komisję Oceny Projektów i za-

twierdzone do realizacji przewidują  m.in. następujące formy 

wsparcia: szkolenia, staże, praktyki zawodowe, poradnictwo 

zawodowe. Łącznie zostanie nimi objętych 539 benefi cjen-

tów ostatecznych.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Niestety 

ze względu na jego pilotażowy charakter i ograniczoną ilość 

środków nie wszystkie projekty pozytywnie ocenione przez 

Komisję Oceny Projektów mogły 

otrzymać dofi nansowanie.  Należy 

jednak zaznaczyć, że był to pierw-

szy konkurs ogłoszony w ramach 

Priorytetu VI PO KL, a Benefi cjen-

ci mogli uzyskać doświadczenie 

, które może zaowocować przy 

naborze wniosków w ramach ko-

lejnych konkursów. 

Informujemy również, że 

w dniu 12 marca 2008 roku została 

podpisana pierwsza umowa o do-

fi nansowanie projektu.

Magdalena Bargiel 

Sabina Bartoń 

Wiktoria Tasior

PODSUMOWANIE KONKURSÓW PILOTAŻOWYCH
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W okresie naboru od 17 października 2007 r. do 3 grudnia 

2007 r. otrzymaliśmy aż 140 wniosków, co świadczy o ogrom-

nym zainteresowaniu benefi cjentów realizacją projektów szko-

leniowych dla takiej właśnie grupy docelowej. Najwięcej pro-

jektów -  117 (83,57% wszystkich) złożonych zostało w ostatni 

dzień tj. 3 grudnia 2007 r., pozostałe zaś wpłynęły w dniach od 

23 do 30 listopada 2007 r.

Wartość ogółem wszystkich wniosków w ramach konkursu 

pilotażowego wyniosła 76 357 165,49 PLN i kilkakrotnie prze-

kroczyła dostępną alokację na konkurs tj. 10 000 000,00 PLN. Na-

tomiast średnia wysokość dofi nansowania, o które wnioskowali 

projektodawcy to 549 332,13  PLN.

 

OCENA FORMALNA

Ocenę formalną przeszło 136 wniosków o dofi nansowanie 

realizacji projektów, 4 projekty bowiem zostały wycofane przez 

benefi cjentów przed rozpoczęciem procedury oceny. W wyni-

ku weryfi kacji formalnej 94 wnioski skierowane zostały do oce-

ny merytorycznej (69,12% wszystkich) a 42 zostały odrzucone 

(30,88% wszystkich).

Najczęściej spotykanymi błędami powodującymi negatyw-

ną ocenę formalną były:

− brak wymaganych załączników do wniosku – 37,26%,

− dołączone załączniki do wniosku niezgodne z wymogami do-

kumentacji konkursowej –  17,65%,

− brak wersji elektronicznej wniosku (pliku xml) – 11,77%,

− wersja elektroniczna niezgodna z wersją papierową (rozbież-

ne sumy kontrolne) – 7,84%,

− niewypełnienie wszystkich wymaganych pól we wnio-

sku – 7,84%,

− niewłaściwie określona lub zawężona grupa docelowa – 

5,88%,

− brak podpisu osoby upoważnionej na wniosku (w punkcie V. 

Oświadczenie) – 5,88%,

− osoba podpisana w punkcie V. Oświadczenie niezgodna z oso-

bą wpisaną w punkcie 2.6 wniosku jako osoba uprawniona do 

podejmowania decyzji w imieniu benefi cjenta –  3,92%,

− wniosek nie stanowił odpowiedzi na konkurs – 1,96%.

Jest to spora liczba błędów biorąc pod uwagę fakt, że w ramach 

PO KL wymagania formalne w stosunku do składanych wniosków 

do dofi nansowanie i załączników do nich zostały ograniczone do 

minimum. 

OCENA MERYTORYCZNA

Spośród 94 wniosków przekazanych do oceny merytorycz-

nej Komisja Oceny Projektów pozytywnie oceniła jedynie 20, 

które znalazły się na liście rankingowej projektów wyłonionych 

do dofi nansowania. 2 z nich otrzymało powyżej 80 punktów (tj. 

82 i 81,5), 10 znalazło się w przedziale punktowym od 70 do 80, 

pozostałe zaś dostały od KOP poniżej 70 punktów.  2 projekto-

dawców otrzymało dofi nansowanie w wysokości określonej we 

wniosku, a 18 zaproponowano podjęcie negocjacji, związanych 

z dokonaniem zmian w zadaniach i budżecie projektu. Obecnie 

trwa procedura podpisywania umów o dofi nansowanie realiza-

cji projektów z benefi cjentami, którzy zostali wyłonieni do dofi -

nansowania w ramach konkursu pilotażowego.

Najliczniejszą grupę szkoleń we wnioskach ocenianych 

przez Komisję Oceny Projektów, proponowanych dla osób pra-

cujących powyżej 45. roku życia, stanowiły szkolenia zawodo-

we. Jest to dosyć dobra tendencja biorąc pod uwagę fakt, że 

na terenie Podkarpacia ciągle występuje defi cyt na kwalifi kacje 

zawodowe. Drugą z kolei grupą były szkolenia ogólne, a przede 

wszystkim szkolenia językowe i szkolenia informatyczne. 
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PODSUMOWANIE KONKURSÓW PILOTAŻOWYCH

Priorytet VIII - Poddziałanie 8.1.1 PO KL

szkolenia zawodowe łączone ze szkoleniami ogólnymi

szkolenia zawodowe

szkolenia ogólne ( języki obce, szkolenia informatyczne)

Pierwszy konkurs w ramach Priorytetu VIII PO KL już za nami. Był to konkurs pilotażowy w ramach Poddziałania 

8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifi kacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw na projekty szkoleniowe dla osób pra-

cujących powyżej 45. roku życia z wykształceniem co najwyżej średnim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane 

nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifi kacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych). 
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PODSUMOWANIE OCENY MERYTORYCZNEJ 

– BŁĘDY WE WNIOSKACH

Podsumowując konkurs pilotażowy należy zwrócić szcze-

gólną uwagę na słabe punkty złożonych wniosków, które wpły-

nęły na dużą ilość niskich ocen przyznanych przez KOP. Mamy 

nadzieję, że benefi cjenci pisząc następne projekty zwrócą uwa-

gę na te elementy i kolejne składane przez nich wnioski będą 

coraz lepsze.

Przyczyny negatywnej oceny merytorycznej są wielorakie, 

wynikają zarówno ze zbyt ogólnikowej treści wniosku jak i nie-

spójności planowanych w projekcie działań.

Cel i działania w projekcie

Poważnym błędem, który występował prawie we wszyst-

kich odrzuconych wnioskach, był niewłaściwie opisany 

cel projektu tj. opisany zbyt ogólnie lub błędnie. Jako cel 

projektu podawano np. szkolenia, które w rzeczywistości 

są środkiem do osiągnięcia celu (jakim może być np. pod-

niesienie kwalifi kacji zawodowych). W wielu ocenianych 

wnioskach informacje na temat obszarów problemowych 

nie miały poparcia w konkretnych badaniach czy analizach. 

Można było zauważyć również brak szczegółowej analizy 

kwestii problemowych, w niewystarczający sposób uzasad-

niano potrzebę realizacji projektu lub uzasadnienie to było 

nieprecyzyjne. Odwołując się do zgodności celów projektu 

z dokumentami strategicznymi poprzestawano często nie-

stety na suchych zapisach, że projekt jest zgodny z PO KL, 

SZOP PO KL, Planem Działań i innymi dokumentami strate-

gicznymi, nie wyjaśniano natomiast na czym ta zgodność 

polega.

Zdarzało się, że niezbyt jasno lub zbyt ogólnie opisywa-

no we wnioskach planowane działania w ramach projektu. 

Brakowało podstawowych informacji np. o liczbie godzin 

szkolenia, ilości planowanych grup, czy też nawet rodzaju 

planowanych szkoleń.

Grupa docelowa

Przy opisie grupy docelowej w projektach zapominano 

o uzasadnieniu dlaczego akurat ta grupa ma zostać obję-

ta wsparciem. Charakterystyka tej grupy zaś nierzadko była 

zbyt uogólniona, nie uwzględniała specyfi ki danego regionu. 

Zdarzały się również sytuacje, że uzasadnienie wyboru gru-

py docelowej nie miało związku z rodzajem zaplanowanych 

szkoleń. 

Promocja i rekrutacja – najsłabsze elementy wniosków

Najczęstszym błędem we wnioskach była niezbyt dokładnie 

lub niejasno opisana akcja promocyjna i rekrutacyjna w projek-

cie. Brakowało opisu sposobu przeprowadzenia rekrutacji i kry-

teriów decydujących o udziale w projekcie. Często jako jedyne 

kryterium rekrutacyjne wprowadzano wyłącznie kolejność zgło-

szeń co rodziło uzasadnioną obawę, że taka forma rekrutacji nie 

będzie uwzględniać indywidualnych cech potencjalnych uczest-

ników projektu, a w następstwie doprowadzić może do niezre-

alizowania celów projektu. Kolejnym błędem popełnianym przy 

planowaniu rekrutacji było niedostosowanie formuły rekrutacji 

do specyfi ki projektu i grupy docelowej – osób powyżej 45. roku 

życia z wykształceniem co najwyżej średnim. Jako sposób rekru-

tacji planowano np. wyłącznie zgłoszenia internetowe, nie bio-

rąc pod uwagę, że duża grupa osób w tej grupie wiekowej może 

mieć utrudniony dostęp do komputera i Internetu lub nie zna 

jego obsługi.

Rezultaty

Poważnymi błędami, które wpływały na małą liczbę 

punktów przyznawanych przez KOP były kwestie związane 

z opisem rezultatów twardych i miękkich, nie podawano ich 

w ogóle lub podawano nieprawidłowo. Częstym mankamen-

tem wniosków był brak opisu sposobu mierzenia rezultatów.

Zarządzanie projektem, harmonogram, budżet

Znaczącym czynnikiem wpływającym na ocenę wniosku 

była struktura zarządzania projektem. Niestety niejednokrotnie 

była ona zbyt rozbudowana w stosunku do liczby realizowanych 

działań i liczby uczestników projektu. Brakowało w wielu przy-

padkach uszczegółowienia roli poszczególnych członków per-

sonelu zarządzającego projektem, a występujące opisy ograni-

czane były jedynie do podania struktury bez zakresu czynności 

poszczególnych członków personelu. Na niską liczbę punktów 

przyznawanych przez KOP wpływał również zbyt ogólnie przed-

stawiony harmonogram realizacji projektu. Zdarzało się, że był 

on niespójny z działaniami i budżetem projektu. Nierzadko po-

wodem obniżenia liczby punktów były również zawyżone koszty 

w budżecie projektu. Właśnie dlatego koszty jednostkowe szko-

leń w ramach projektów znacznie przewyższały cenę podobnych 

kursów dostępnych na rynku. Wiele wydatków nie spełniało za-

sady kwalifi kowalności – nie były uzasadnione z punktu widze-

nia celowości i niezbędności do realizacji projektu i nie wynikały 

z treści części opisowej wniosku o dofi nansowanie. 

Anna Pastuła

PODSUMOWANIE KONKURSÓW PILOTAŻOWYCH
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Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w dniu 17 października 

2007 r. ogłosił konkurs na nabór wniosków w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX  „Rozwój Wykształce-

nia i Kompetencji w Regionach”, Działania 9.5 „Oddolne inicjaty-

wy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Nabór wniosków został 

zakończony w dniu 3 grudnia 2007 r. W od-

powiedzi na konkurs wpłynęło 107 wnio-

sków, z czego ocenę formalną pozytywnie 

przeszły 64 wnioski, 42 wnioski uzyskało 

ocenę negatywną, 1 wniosek został wyco-

fany. Na wynik oceny formalnej wpłynęło 

17 protestów: 8 protestów uwzględnio-

no, 5 rozpatrzono negatywnie, natomiast 

4 zostały odrzucone z powodu wad formal-

nych. Komisja Oceny Projektów dokonała 

oceny merytorycznej 72 wniosków, które 

pozytywnie przeszły ocenę formalną i zo-

stały uwzględnione na skutek wniesionych 

protestów. W wyniku oceny merytorycznej, 

ocenę pozytywną otrzymały 32 wnioski, 

ocenę negatywną 39 wniosków, 1 wniosek 

zwrócono do ponownej oceny formalnej. 

Na wynik oceny merytorycznej wpłynęło 

6 protestów. Dofi nansowanie przyznano 19 wnioskodawcom, 

po przeprowadzonych negocjacjach łączna kwota przyznanego 

dofi nansowania wynosi 869.694,58 zł. Lista rezerwowa projek-

tów obejmuje 13 wniosków.

Zestawienie problemów pojawiających się podczas oceny 

projektów  w Działaniu 9.5:

1. Brak wymogu dołączania do wniosku o dofi nansowanie 

wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego powoduje sytu-

acje, że osoby, które są nieuprawnione do składania wnio-

sku lub nie mają stosownych pełnomocnictw występują 

w imieniu Wnioskodawcy.

2. Brak wzoru dotyczącego pełnomocnictwa organu pro-

wadzącego szkołę (Wójta, Burmistrza) powoduje, że  do-

kumenty , które są załącznikami do wniosku mają rożną 

treść, co może powodować trudności interpretacyjne co 

do zakresu udzielonego pełnomocnictwa.

3. Pod pojęciem „inicjatywy oddolne” niektórzy Wniosko-

dawcy rozumieli działania skierowane do wszystkich 

mieszkańców województwa, całego powiatu lub do 

określonych grup zawodowych. Koncepcja działań 

zawarta we wnioskach sprowadzała się do oferowa-

nia wsparcia w siedzibie Wnioskodawcy, a osoby ko-

rzystające z takiego wsparcia miały dojeżdżać do sie-

dziby wykonawcy.

4. Istniały problemy co do interpretacji działań planowa-

nych do realizacji w Działaniu 9.5 w kontekście jego 

„zakresu możliwości realizacyjnych”. Niektóre projekty 

zawierały działania, których zakres był bardziej odpo-

wiedni do Działania 9.1.2 w zakresie wyrównywania 

poziomu nauczania w danej szkole.

5. Niektórzy Wnioskodawcy w sposób bardzo ogólny 

określali rodzaj wsparcia oferowanego w ramach pro-

jektów . Używane były pojęcia „zajęcia edukacyjne”, 

które bez rozwinięcia tematyki tych zajęć, były trudne 

do interpretacji w zakresie ich rodzaju lub charakteru.

6. W sytuacji gdy dodatkowymi punktami premiowane były 

projekty partnerskie, Wnioskodawcy, którzy mieli dobry 

pomysł na realizację projektu i przedstawili go we właści-

wy sposób, w sytuacji braku partnera nie uzyskali dodat-

kowych punktów, w związku z czym znaleźli się niżej na li-

ście rankingowej w stosunku do Wnioskodawców, którzy  

posiadali partnerów. 

Anita Dziadosz

PRIORYTET IX PO KL – DZIAŁANIE 
9.5 PO KL

PODSUMOWANIE KONKURSÓW PILOTAŻOWYCH

Pracownicy Wydziału Rozwoju Kształcenia i Kompetencji w trakcie oceny 
formalnej wniosków aplikacyjnych. Fot. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
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nolegle prowadzone jest specjalistyczne doradztwo, którego 

celem jest pomoc instytucjom w efektywnym wykorzystywa-

niu środków pozyskiwanych w ramach Priorytetu VII PO KL. 

W sumie w 2008 r. ta forma wsparcia zaproponowana zo-

stanie 1015 pracownikom instytucji działających na rzecz osób 

wykluczonych społecznie. Na zakończenie realizacji projektu 

planowane jest zorganizowanie konferencji podsumowują-

cej realizację PO KL w województwie podkarpackim w 2008r. 

W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów, 

które w 2008 r. rozpoczęły realizację projektów systemowych 

lub konkursowych w ramach Priorytetu VII PO KL. Celem kon-

ferencji jest przedstawienie doświadczenia i dobrych praktyk 

w realizacji projektów przez jednostki i podmioty działające 

w obszarze pomocy społecznej.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu stanowi je-

den z najważniejszych priorytetów obecnej polityki wspól-

notowej realizowanej na obszarze państw Unii Europejskiej. 

Wobec zwiększonej liczby zadań z zakresu pomocy społecz-

nej, zmierzających do szerszego niż dotychczas wykorzy-

stania aktywizacyjnych instrumentów wsparcia, konieczne 

stało się wzmocnienie i doskonalenie kadr instytucji odpo-

wiedzialnych za realizację tych zadań. Na potrzeby te odpo-

wiada Projekt systemowy ROPS, którego głównym celem jest 

wzmocnienie potencjału instytucji pomocy i integracji spo-

łecznej działających na terenie województwa podkarpackie-

go. Działania podejmowane w ramach Projektu mają na celu 

również dążenie do poprawy skuteczności funkcjonowania 

instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podniesienie 

jakości usług świadczonych na rzecz osób wykluczonych 

społecznie w zakresie ich aktywizacji i integracji społecznej 

oraz zawodowej.

Anna Uziembło

PRIORYTET VII PO KL

ROPS  W  RZESZOWIE  PIERWSZYM 
BENEFICJENTEM  REALIZUJĄCYM 

PROJEKT  SYSTEMOWY  W  RAMACH 
PRIORYTETU  VII  PO  KL

Realizacja projektu, jako jednego z pierwszych projektów 

systemowych w Polsce, rozpoczęła się 1 września 2007 roku 

i trwała będzie do końca 2008 r.

Działania zaplanowane w ramach projektu służą  przygo-

towaniu instytucji pomocy społecznej do zwiększonej realiza-

cji zadań w zakresie aktywnej integracji, w tym dla ośrodków 

pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie 

w ramach projektów systemowych tych instytucji. 

W ramach projektu realizowane są: 

- szkolenia, 

- specjalistyczne doradztwo.

Realizacja projektu w 2007 r. obejmowała  przede wszyst-

kim szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek organizacyj-

nych pomocy społecznej oraz służb fi nansowo - księgowych 

w zakresie zasad realizacji projektów systemowych w ramach 

Priorytetu VII PO KL, a także przygotowanie merytoryczne ze-

społów wdrożeniowych w poszczególnych gminach.  W 2007 r. 

w szkoleniach organizowanych przez ROPS Rzeszów uczestni-

czyło 429 przedstawicieli ops i pcpr województwa podkarpac-

kiego.

W 2008 r rozpoczął się drugi etap realizacji projektu, który 

obejmuje szkolenie pracowników jednostek ośrodków pomo-

cy społecznej, odpowiedzialnych za realizację działań w zakre-

sie aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W ramach II etapu realizacji projektu prowadzone są szkolenia 

w następujących blokach tematycznych: doskonalenie w ob-

szarze form aktywnej integracji, realizacja działań partnerskich, 

wsparcie osób niepełnosprawnych, terapia uzależnień, rozwój 

sektora ekonomii społecznej oraz innych, zaproponowanych 

przez pracowników jednostek pomocy społecznej. Zakłada się 

również przeprowadzenie warsztatów w zakresie konstruowa-

nia budżetu projektu, wdrażania i rozliczania projektów. Rów-

Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr in-

stytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze spe-

cyfi ką realizowanych zadań” realizowany jest w ramach Priorytetu VII – Promocja Integracji społecznej, Działania 7.1 – 

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 – Podnoszenie kwalifi kacji kadr pomocy i integracji 

społecznej  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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PRIORYTET IX PO KL

Wsparciem stypendialnym zostało objętych 100 uczniów 

z województwa podkarpackiego: 40 uczniów szkół gimnazjal-

nych i 60 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Nabór wniosków uczniów ubiegających się o stypendium 

zakończył się 29 lutego br. 

Uczeń, który starał się otrzymać wsparcia stypendialne, 

musiał spełnić następujące kryteria:

a) średnia z wszystkich przedmiotów wynosiła minimum 

4,75,

b) średnia ocen minimum 5,0 z dowolnie wybranych, mini-

malnie trzech przedmiotów matematyczno-przyrodni-

czych, technicznych / zawodowych,

c) dochód w rodzinie stypendysty przypadający na jednego 

członka rodziny nie mógł przekroczyć sumy 1008, 00 zł.

Uczniowie, którzy brali udział w konkursach, olimpiadach, 

turniejach w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrod-

niczych, technicznych i zawodowych, mogli otrzymać dodat-

kową pulę punktową.

Maksymalna ilość punktów, jaką mógł otrzymać uczeń ubie-

gający się o wsparcie stypendialne, wynosiła 100 punktów.

Spełnienie przez uzdolnionych uczniów kryteriów wysokości 

średniej ocen, obliczonej w oparciu o świadectwo szkolne 

z poprzedniego roku szkolnego 2006/2007, było obowiązko-

we. Kryterium dochodowości w rodzinie ucznia było bardzo 

ważne, ponieważ niejednokrotnie zdolni uczniowie z braku 

środków fi nansowych, mają utrudniony dostęp do rozwijania 

własnych zdolności, zainteresowań i korzystania z osiągnięć 

naukowo-technicznych.

Komisja rekrutacyjna WUP w Rzeszowie dokonała wery-

fi kacji formalnej i merytorycznej złożonych wniosków i przy-

znała wsparcie stypendialne 100 uczniom, spełniającym kry-

teria przewidziane w ramach realizacji programu.

Wsparcie stypendialne przyznane zostało uczniom na okres 

8 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 

2008 r. Miesięczna kwota stypendium dla ucznia, wynosi 

290,00 (brutto) zł i będzie przeznaczona na rozwój uzdolnio-

nego ucznia i stanowić pomoc w procesie kształcenia stypen-

dysty.

Uczniowie otrzymujący pomoc stypendialną z innych źródeł, 

w okresie od 1 I – 31 VIII 2008 r., nie mogli ubiegać się o uzy-

skanie wsparcia stypendialnego w ramach programu realizo-

wanego przez WUP w Rzeszowie.

Realizacja programu stypendialnego, ma na celu nie tylko 

służyć, jako pomoc materialna dla stypendystów, ale ma rów-

nież promować uczniów uzdolnionych z przedmiotów mate-

matyczno-przyrodniczych, technicznych, zawodowych.

Uczeń przystępujący do programu wsparcia stypendialnego, 

miał wyznaczonego opiekuna naukowego – nauczyciela, który 

powinien sprawować opiekę dydaktyczną nad swym wychowan-

kiem i opracował dla niego ścieżkę edukacyjną – indywidualny 

program edukacyjny, związany z rozwojem uzdolnień stypen-

dysty. Zadaniem opiekun naukowego ucznia uzyskującego sty-

pendium, będzie przygotowywanie sprawozdania kwartalnego, 

uwzględniającego postępy ucznia w realizacji indywidualnej 

ścieżki rozwoju edukacyjnego stypendysty. Nauczyciel jako opie-

kun naukowy uzdolnionego ucznia, będzie sporządzał również 

sprawozdanie końcowe z realizacji ścieżki rozwoju edukacyjnego. 

Rodzice stypendystów powinni pamiętać o przechowywa-

niu dowodów potwierdzających poniesione wydatki na reali-

zację ścieżki rozwoju edukacyjnego ucznia.

Obecnie wdrażany program pomocy stypendialnej dla 

uzdolnionej młodzieży szkolnej, ma charakter pilotażowy, a jego 

realizacja pozwoli wysondować, jak przez kolejne lata należy 

go zmodyfi kować, po to, aby jak najlepiej służył uczniom. Reali-

zacja wojewódzkiego programu wsparcia stypendialnego ukaże 

rzeczywiste potrzeby uczniów zamieszkujących nasz region. 

Miejmy nadzieję, że wsparcie stypendialne dla zdolnych 

uczniów będzie dobrze spożytkowane i umożliwi młodzieży 

dostęp do nowoczesnej wiedzy, pozwoli  realizować własne za-

interesowania i pokonywać bariery fi nansowe, które uniemoż-

liwiają pełny rozwój dydaktyczny.

Agnieszka Misiak

STYPENDIA  DLA  UZDOLNIONEJ  MŁODZIEŻY
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, w ramach Poddziałania 9.1.3 

– Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Priorytetu IX PO KL 

– Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, zakończył procedurę związaną z oceną wniosków i przyznawaniem 

wsparcia stypendialnego dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których sytuacja materialna stwa-

rza trudności na drodze rozwoju edukacyjnego. 

Wsparcie skierowane było do uczniów zamieszkujących gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tys. 

mieszkańców z terenu województwa podkarpackiego. 

Realizacja wojewódzkiego programu pomocy stypendialnej, adresowana była do uczniów szczególnie uzdolnionych 

w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych.
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OGŁOSZONE   KONKURSY

TERMIN  NABORU

KONKURSY  PILOTAŻOWE

Priorytet VI

Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 17 października 2007 r. - 3 grudnia 2007 r.

Priorytet VIII

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifi kacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 17 października 2007 r. - 3 grudnia 2007 r.

Priorytet IX

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 17 października 2007 r. - 3 grudnia 2007 r.

KONKURSY  ZAMKNIĘTE

Priorytet IX

Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 28 stycznia 2008 r. - 29 lutego 2008 r.

Priorytet VII

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

31 stycznia 2008 r. – 13 marca 2008 r.

Priorytet IX

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 13 lutego 2008 r. – 10 kwietnia 2008 r.

Priorytet IX

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 19 lutego 2008 r. - 21 kwietnia 2008 r.

Priorytet VI

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 10 marca 2008 r. - 8 kwietnia 2008 r.

Priorytet VI

Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań 
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

10 marca 2008 r. - 11 kwietnia 2008 r.

Priorytet VI

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności 
zawodowej na obszarach wiejskich

11 marca 2008 r. - 22 kwietnia 2008 r.

Priorytet VII

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 11 marca 2008 r. - 22 kwietnia 2008 r.

Priorytet VIII

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 11 marca 2008 r. - 23 kwietnia 2008 r.

PLANOWANE  TERMINY  OGŁOSZENIA  NABORU  PLANOWANE  TERMINY  OGŁOSZENIA  NABORU  

WNIOSKÓW  O  DOFINANSOWANIE  PROJEKTÓW  REALIZOWANYCH  WNIOSKÓW  O  DOFINANSOWANIE  PROJEKTÓW  REALIZOWANYCH  

W  TRYBIE  KONKURSOWYMW  TRYBIE  KONKURSOWYM  

 rok 2007 2008

 kwartał IV I II III IV

Działanie 6.1
Poddziałanie 6.1.1 X X X X  

Poddziałanie 6.1.2  X X X  

Działanie 6.2.    X X  

Działanie 6.3   X X X  

Działanie 7.2 
Poddziałanie 7.2.1  X X X  

Poddziałanie 7.2.2     X

Działanie 7.3.   X X X  

Działanie 8.1 

Poddziałanie 8.1.1 X  X X  

Poddziałanie 8.1.2  X X X  

Poddziałanie 8.1.3    X  

Działanie 8.2 Poddziałanie 8.2.1   X   

Działanie 9.1
Poddziałanie 9.1.1  X  X  

Poddziałanie 9.1.2   X  X

Działanie 9.2   X   X

Działanie 9.3    X X  

Działanie 9.4    X  X

Działanie 9.5  X    X

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów

tel. centrala (0-17) 850-92-00

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie

ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno

tel. (0-13) 436-38-11

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu

ul. Katedralna 5, 37-700 Przemyśl

tel. (0-16) 678-60-87

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu

pl. Bartosza Głowackiego 34, 

39-400 Tarnobrzeg

tel. (0-15) 822-21-72


