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cjacje i podpisywane są umowy z Wnioskodawcami którzy uzyskali
doﬁnansowanie w ramach już rozstrzygniętych konkursów (miedzy
innymi w ramach działań 6.1.1, 6.3, 7.3, 9.1.1). Ogłaszane są nowe konkursy (w ramach Działania 8.1.1 czy 6.2), obraduje także Komisji Oceny Projektów, która dokonuje analizy i oceny 330 dopuszczonych do
oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Działania 9.1.2.
Dodać należy że do procesu oceny merytorycznej zaangażowani są
także zewnętrzni asesorzy - wyłonieni w postępowaniu konkursowym.

O DOFINANSOWANIE
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Także i dla nich najbliższe miesiące będą pracowite. Wdrażanie kom-
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ponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim nabiera
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w mediach ogłoszenia o możliwości skorzystania z bezpłatnego udzia-

tempa i rozmachu, potwierdzają to też coraz liczniej pojawiające się

łu w projekcie ﬁnansowym z EFS.
Składając wnioski o doﬁnansowanie realizacji projektu należy pamiętać, że decyzja o otrzymaniu środków ﬁnansowych i samo podpisanie umowy to początek cyklu życia projektu. Dlatego też w naszym
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biuletynie obok artykułów podsumowujących wdrażanie dotychczas
ogłoszonych konkursów, wskazującym jakich błędów unikać w trakcie
przygotowania aplikacji, znajdziecie Państwo także ważne informacje
na temat zasad ﬁnansowania projektów. Jest to pierwsza część cyklu
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tel. (0-17) 850-92-00, fax 852-44-57
e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

tematycznego, dzięki któremu będzie można zapoznać się z wszystkimi „tajnikami” przygotowania i rozliczenia budżetu zadaniowego.
Zachęcam także do przeczytania tekstów dotyczących

zasad

w oparciu o które będzie wdrażane Działanie 6.2 na terenie naszego
województwa oraz zwracam uwagę na dział aktualności, w którym za-
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mieszczona jest informacja dot. możliwości uzupełnienia (skorygowanie) wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Mam
nadzieje że wszystkie zamieszczone w biuletynie materiały pozwolą
lepiej przygotować projekt i organizację, która będzie go realizować.
Zapraszam do zapoznania się z naszym wydawnictwem i zachę-

Projekt graﬁczny, skład i druk: RS DRUK, ul. Podgórska 4
35-082 Rzeszów; tel. 017 85 05 375
www.rsdruk.pl e-mail: poczta@rsdruk.pl

cam do przesyłania sugestii i propozycji co do jego formy i treści. Dzięki wspólnej redakcji naszego pisma może się ono stać dobrym narzędziem dla piszących projekty.

Biuletyn jest współﬁnansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jego rozpowszechnianie odbywa się bezpłatnie.
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PODSUMOWANIE KONKURSÓW W RAMACH PO KL

WSPARCIE DLA OSÓB

POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA
PODDZIAŁANIE 6.1.1 PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ogłosił konkurs w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Nabór wniosków prowadzony był od 10 marca do 8 kwietnia 2008 r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 220 wniosków, które opiewały na kwotę
179 641 125 PLN - 6,5 razy wyższa od kwoty przeznaczonej na konkurs (27 466 000 PLN).
Wszystkie wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs zostały złożone w terminie,
jeden wniosek został wycofany przed upływem terminu zamknięcia naboru.

Na etapie oceny formalnej odrzucono
37 wniosków. Najczęściej pojawiającymi
się powodami odrzucenia wniosków były:

Ocena formalna

błędnie określona grupa docelowa (10),
nie wypełnione wymagane pola (9), brak
realizacji dwóch typów projektu (8), brak
kompletu dokumentów ﬁnansowych (6),
brak drugiego kompletu dokumentów
ﬁnansowych (5), błędnie sporządzone
dokumenty ﬁnansowe (5), brak kontrasygnaty głównego księgowego (4), wniosek
sporządzony na niewłaściwym formularzu (3).

Wnioski złożone w terminie

Wnioski wycofane

Wnioski pozytywnie rozpatrzone

Wnioski odrzucone

Do WUP w Rzeszowie wpłynęło 11 protestów dotyczących wyniku oceny formalnej w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL,

Najczęściej pojawiające się powody
odrzucenia wniosków na ocenie formalnej

z czego 1 protest został rozpatrzony pozytywnie, a pozostałych 10 negatywnie.
Do oceny merytorycznej przekazano
182 wnioski, których łączna wartość wyniosła 144 041 173,08 PLN i była 5,2 razy
wyższa od kwoty przeznaczonej na konkurs.
W wyniku oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 43 wnioski. Lista rankingowa została zamieszczona na stronie
internetowej www.wup-rzeszow.pl.
Obecnie prowadzone są negocjacje

wniosek sporządzony na niewłaściwym formularzu

z Projektodawcami w wyniku czego zo-

błędnie określona grupa docelowa

staną wyłonione projekty skierowane do

brak kompletu dokumentów ﬁnansowych

doﬁnansowania w ramach środków prze-

brak drugiego kompletu dokumentów ﬁnansowych
błędnie sporządzone dokumenty ﬁnansowe
nie wypełnione wymagane pola
brak kontrasygnaty głównego księgowego
brak realizacji dwóch typów projektu

widzianych do zakontraktowania na konkurs dot. Poddziałania 6.1.1 Wsparcie
osób pozostających bez zatrudnienia
na regionalnym rynku pracy.
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Ocena wniosków w ramach konkursu
nr 2/POKL/6.1.1/2008

Wnioski, które
wpłynęły na konkurs

Wnioski, które
przeszły pozytywnie
ocenę formalną

Wnioski, które
przeszły pozytywnie
ocenę merytoryczną

Ocena merytoryczna

Wnioski, które zostały
skierowane do oceny
merytorycznej

Wnioski, które
uzyskały negatywną
ocenę merytoryczną

Wnioski, które
uzyskały pozytywną
ocenę merytoryczną

Bernadeta Krukowska

PODSUMOWANIE KONKURSU
W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.1. PO KL
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dla województwa podkarpackiego, ogłosił 31 stycznia 2008 r. konkurs w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,
Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nabór wniosków trwał od 30 stycznia 2008 r. do 13 marca

Niespełnienie któregokolwiek z w/w kryteriów oznacza-

2008 r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 135 wniosków,

ło odrzucenie wniosku bez możliwości korekty ani uzupeł-

których łączna wartość wyniosła 91 199 711,28 PLN.

nienia.

Ocenie formalnej zostały poddane 134, gdyż jeden

Na etapie oceny formalnej odrzucono 47 wniosków.

z wniosków został wycofany przed upływem terminu za-

7 wnioskodawców wniosło do WUP protest od wyniku oce-

mknięcia naboru. W trakcie oceny formalnej wnioski wery-

ny. W wyniku wniesionego protestu 3 wnioski po ponownej

ﬁkowane były pod kątem spełnienia kryteriów formalnych

weryﬁkacji zmieniło początkową ocenę z negatywnej na

oraz szczegółowych kryteriów dostępu. Kryteria formalne

pozytywną.

dotyczyły zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów

Do oceny merytorycznej ostatecznie przekazane zosta-

rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku o doﬁnansowa-

ło 91 wniosków. Na tym etapie ocenę wniosków przepro-

nie zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Szcze-

wadzono pod kątem spełnienia ogólnych kryteriów mery-

gółowe kryteria dostępu w przypadku konkursu 7.2.1 doty-

torycznych, horyzontalnych oraz szczegółowych kryteriów

czyły: grupy docelowej tj. osoby zamieszkałe na terenie wo-

strategicznych. Ogólne kryteria merytoryczne dotyczyły

jewództwa podkarpackiego, wysokości ﬁnansowej projektu

treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodaw-

tj. wartość minimalna 300 tys. PLN, lokalizacji biura projektu

cy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad ﬁnansowa-

tj. na terenie województwa podkarpackiego i typu projek-

nia projektów w ramach PO KL. Oceny dokonano w skali

tu tj. w projektach kierowanych do osób należało zapewnić

punktowej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wy-

grupom docelowym kompleksowe wsparcie.

nosiła 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimal-
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Powody odrzucenia wniosków na etapie oceny formalnej

nym zakresie oznaczało uzyskanie
60 punktów (a także przynajmniej
60% punktów z poszczególnych

18

pytań).

Kryteria

horyzontalne,

których niespełnienie oznaczało
odrzucenie wniosku, dotyczyły

11

zgodności z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi,

6

6

z prawodawstwem krajowym oraz

4

4

ze Szczegółowym Opisem Priory-

2

2

1

1

1

tetów PO KL. Za spełnianie kryteriów strategicznych premiowane
były projekty realizowane w part-

nie wypełnione wymagane pola
brak metodologii wyliczania kosztów pośrednich
brak spełnienia kryterium dostępu dot. kompleksowości wsparcia
inne
brak kompleu dokumentów finansowych
brak kontrasygnaty głównego księgowego
różna suma kontrolna wersji papierowej i elektronicznej
błędnie sporządzone dokumenty finansowe
brak pliku xml
podpisany przez nieupoważnione osoby
wniosek złożony po terminie

nerstwie oraz projekty skierowane
do osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.
Spełnienie

kryteriów

stra-

tegicznych oznaczało przyznanie premii punktowej w postaci
20 dodatkowych punktów.
Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło 35 wniosków, z których 10 wyłoniono do doﬁnansowania w ramach środków przewidzianych do zakontraktowania
w ramach ogłoszonego konkursu.

Ocena merytoryczna

Z braku środków ﬁnansowych
pozostałe 25 wniosków nie zo-

25

stało przyjęte do doﬁnansowania

24

w ramach konkursu. 56 wniosków

20

zostało odrzuconych na etapie
oceny merytorycznej.
Wyniki

10

konkursu

zostały

umieszczone na stronie interne-

8
4

towej

Wojewódzkiego

Urzędu

Pracy w Rzeszowie www.wup-rzeszow.pl. Lista ta nie uwzględnia
wyników negocjacji i procedury
odwoławczej.

wnioski nie przyjęte do dofinansowania z braku środków finansowych
wnioski, które nie otrzymały wymaganych 60 pkt.
wnioski, które nie otrzymały wymaganych 60% w każdym podpunkcie
wnioski wyłonione do dofinansowania
wnioski odrzucone z powodu braku spełnienia kryteriów horyzontalnych
wnioski skierowane do ponownej oceny formalnej

Ostateczna

lista

projektów wyłonionych do doﬁnansowania w ramach konkursu
zostanie opublikowana po zakończeniu podpisywania umów o doﬁnansowanie projektów.
Wiktoria Tasior
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WSPARCIE DLA NAJMŁODSZYCH
PODDZIAŁANIE 9.1.1. PO KL
W latach 2008-2013 w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie kierowane będzie głównie do dzieci w wieku przedszkolnym, ale także do rodziców tych dzieci oraz funkcjonujących już przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
Doﬁnansowaniem objęte zostaną projekty polegające na

liczba wniosków niż Projektodawców wynika z faktu, iż dany

tworzeniu przedszkoli oraz alternatywnych form wychowania

Wnioskodawca w ramach Poddziałania 9.1.1 może otrzymać

przedszkolnego, wsparciu tych, które już funkcjonują, a także

doﬁnansowanie na więcej niż jeden projekt.

opracowaniu i realizacji kampanii informacyjnych promujących
edukację przedszkolną. Realizacja tego rodzaju projektów przy-

Przed upływem terminu zamknięcia konkursu (21 kwietnia 2008 r.) Projektodawcy wycofali 25 wniosków.

czyni się do upowszechnienia edukacji przedszkolnej, a w dłuższej

Po przeprowadzeniu oceny formalnej 192 wnioski rozpa-

perspektywie pozwoli wyrównać szanse edukacyjne i podnieść

trzone pozytywnie zostały przekazane do oceny merytorycz-

jakość usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

nej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, natomiast

Tworzenie warunków powszechnego dostępu do eduka-

58 wniosków zostało odrzuconych.

cji, szczególnie dzieciom pochodzącym z obszarów wiejskich

Wśród najczęściej powtarzających się błędów, które skut-

jest niezwykle istotne już na etapie kształcenia przedszkolnego.

kowały odrzuceniem wniosku po ocenie formalnej należy

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, po-

wymienić brak wkładu własnego JST szczebla lokalnego na

maga im osiągnąć dojrzałość umysłową, ﬁzyczną oraz społecz-

poziomie 1,5% wartości projektu, brak wypełnienia wyma-

no-emocjonalną. Osiągnięcia rozwojowe w okresie przedszkol-

ganych pól we wniosku aplikacyjnym, zwłaszcza w ogólnym

nym determinują późniejszy sukces dziecka w szkole. Dziecko

i szczegółowym budżecie projektu, a także nie przedkładanie

uczęszczając do przedszkola ma szansę na wszechstronny rozwój

przez Wnioskodawców wymaganych zgodnie z Dokumenta-

zgodnie ze swoim wrodzonym potencjałem i możliwościami roz-

cją Konkursową załączników ﬁnansowych, lub nie potwier-

wojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym

dzanie ich za zgodność z oryginałem.

i przyrodniczym.

Minimalna wartość projektów realizowanych w ramach

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 19 lutego 2008 r. ogło-

Poddziałania 9.1.1 wynosi 50 000,00 PLN, natomiast maksy-

sił konkurs na składanie wniosków o doﬁnansowanie realizacji

malna 100 000,00 PLN. Alokacja ﬁnansowa na 2008 rok wy-

projektów w ramach Poddziałania 9.1.1.

nosi 22 000 000,00 PLN. W związku z tym, że łączna wartość

W odpowiedzi na konkurs 136 Projektodawców złożyło

projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs

wnioski o doﬁnansowanie realizacji 275 projektów. Większa

jest niższa niż całkowita kwota przeznaczona na realizację
projektów w ramach konkursu
Wojewódzki Urząd Pracy przewiduje ogłoszenie konkursu
uzupełniającego.
Zainteresowanie
todawców,

które

Projekprzejawiło

się w dużej liczbie wniosków
złożonych w odpowiedzi na
konkurs w ramach Poddziałania 9.1.1, świadczy o potrzebie
realizacji tego typu projektów,
gdyż stwarzają one dzieciom
z Podkarpacia szansę na lepszy
rozwój.
Marta Dziuba
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PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI

I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
DZIAŁANIE 9.2 PO KL

Poczynając od lutego 2008 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przystąpił do wdrażania w województwie podkarpackim, Priorytetu IX PO KL – Rozwój Wykształcenia i kompetencji w Regionach.
Po ogłoszonym w dniu 17 października 2007 r. konkursie

dzących kształcenie zawodowe, którzy w przyszłości staliby się

pilotażowym dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyj-

wykwaliﬁkowanymi specjalistami o umiejętnościach odpowia-

ne na obszarach wiejskich, (którego podsumowanie zostało

dającym potrzebom lokalnego i regionalnego rynku pracy.

zamieszczone w poprzednim numerze Biuletynu), wnioski
z oceny formalnej i merytorycznej projektów dają podstawę
do sformułowania najczęstszych problemów, związanych ze
złożonymi projektami.
WUP w Rzeszowie, jako Instytucja Pośrednicząca w dniu

W Działaniu 9.2 wsparciem w ramach konkursu, mogły zostać objęte m.in. następujące typy projektów:
– diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze
szkolnictwa zawodowego, zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy;

13 lutego br., ogłosił konkurs w ramach Działania 9.2 Pod-

– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, służące wyrów-

niesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowe-

naniu dysproporcji edukacyjnych uczniów w trakcie

go Priorytetu IX PO KL (termin składania projektów trwał do

procesu kształcenia;

10 kwietnia br.). Stopień zainteresowania Wnioskodawców

– doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna

konkursem w ramach Działania 9.2 przerósł oczekiwania WUP

dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub

w Rzeszowie, mile zaskakując i ukazując duże zainteresowanie

z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wy-

i aktywność Projektodawców. Złożone projekty potwierdziły

padnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla

potrzebę wspierania działań, związanych z modyﬁkowaniem

uczniów pochodzących z obszarów wiejskich, ucz-

i doskonaleniem ofert edukacyjnych, powiązanych ze zmiana-

niów niepełnosprawnych, programy prewencyjne,

mi zachodzącymi na rynku pracy.

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom spo-

Głównym celem Działania 9.2 Priorytetu IX PO KL, było
podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego
(z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych), służące podnie-

łecznym);
– wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne;

sieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, stąd też,

– dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla ucz-

wsparcie szkolnictwa zawodowego w ramach realizowanych

niów, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczo-

projektów, miało służyć m.in. podniesieniu jakości oferty edu-

wych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT (nowoczes-

kacyjnej oraz poziomu kształcenia zawodowego, podniesieniu

ne technologie informatyczne), języków obcych, przed-

wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów placówek prowa-

siębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych;

Uczestnicy praktyk zawodowych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
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– modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dosto-

sumy kontrolnej wersji elektronicznej z wersją papiero-

sowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku

wą wniosku.

pracy (wprowadzenie nowych kierunków kształcenia,

Brak podpisu i stosownej pieczęci osoby upoważnio-

modyﬁkacja programów nauczania na kierunkach ist-

nej pod Oświadczeniem w obu egzemplarzach wersji

niejących);

papierowej wniosku. Projektodawca ubiegający się

– współpraca szkół i placówek, prowadzących kształce-

o uzyskanie doﬁnansowania w ramach PO KL, powi-

nie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku

nien pamiętać o zgodności danych personalnych oso-

pracy, służąca podnoszeniu kwaliﬁkacji zawodowych

by upoważnionej, wymienionej w punkcie 2.6 wniosku

uczniów, jako przyszłych absolwentów i wzmocnienie

z danymi, zawartymi w Oświadczeniu.

ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w za-

Nieprawidłowe opisanie koperty z wnioskiem, nie zło-

kresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki).

żenie płyty lub dyskietki, bądź nie zapisanie wersji elek-

W ramach konkursu na Działanie 9.2 dodatkowo premię
punktową otrzymywały projekty, które spełniały szczegółowe
kryteria strategiczne:
– projekty zapewniające większą atrakcyjność oraz dostępność do szkół zawodowych poprzez stworzenie

tronicznej wniosku w formacie .xml.
Wnioskodawca składając projekt o doﬁnansowanie powinien sprawdzić, czy oba egzemplarze wersji papierowej i wersja elektroniczna są poprawnie wypełnione, kompletne i opatrzone stosownymi podpisami i pieczęciami.

nowych kierunków nauczania, obejmujących nowo-

Skutecznym sposobem uniknięcia błędów o charakterze

czesne technologie i uznanych za rozwojowe dla regio-

formalnym, ale i merytorycznym, jest zapoznanie się Wniosko-

nu Podkarpacia,

dawców i kadry przewidzianej do zarządzania projektem z do-

– projekty promujące współpracę szkół realizujących
programy rozwojowe z przedsiębiorcami.

kumentami programowymi, zwłaszcza, że niektóre z nich uległy zmianom. Bez zapoznania się z Zasadami ﬁnansowania PO

W odpowiedzi na konkurs w ramach Działania 9.2 Wnio-

KL, Wytycznych w zakresie kwaliﬁkowania wydatków w ramach

skodawcy, (którymi m.in. były szkoły prowadzące kształcenie

PO KL , Szczegółowym Opisem Priorytetów, nawet najlepszy pro-

zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje oraz

jekt, nie uwzględniający tych zasadach, nie może zostać oce-

stowarzyszenia), złożyli 113 projektów, spośród których po we-

niony pozytywnie. Przykładem tego są niewypełnione pola,

ryﬁkacji formalnej, pozytywną ocenę otrzymało 78 wniosków,

dotyczące uzasadnienia i metodologii wyliczenia kosztów po-

natomiast 25 wniosków zostało odrzuconych.

średnich, czy cross - ﬁnancingu.

Wnioskodawca składający projekt w ramach konkursu

Pomimo każdorazowo organizowanych spotkań informa-

Działania 9.2 mógł ubiegać się i uzyskać doﬁnansowanie pro-

cyjnych, związanych z ogłaszanymi konkursami – daje się za-

jektu o wartości od 50 000 do 300 000 zł.

uważyć mniejsze niż zakładane przez WUP zainteresowanie

Na etapie weryﬁkacji formalnej złożonych wniosków, po-

potencjalnych Projektodawców zagadnieniami poruszonymi

jawiły się błędy, uchybienia i problemy, które niestety były po-

na tych spotkaniach. Stąd liczne pytania do pracowników

wodem odrzucenia wniosku:

w trakcie pracy nad oceną wniosków, co niestety jest już nieraz

Brak dołączenia do wniosku wymaganych załączników

działaniem podjętym przez Wnioskodawcę zbyt późno. Usta-

ﬁnansowych, (dokumentów określających sytuację ﬁ-

lając termin składania projektów, WUP w Rzeszowie oczekuje

nansową Projektodawcy) Bilansu oraz Rachunku zysków

systematycznego wpływu dokumentów, jednak dotychczaso-

i strat za ostatni zamknięty rok obrotowy. Złożone przez

we obserwacje potwierdzają fakt, że ponad 90% wniosków,

Wnioskodawców wymagane w dokumentacji kon-

złożonych zostało w ostatnich dwóch dniach zamykających

kursowej załączniki ﬁnansowe (kopie poświadczone

nabór wniosków.

za zgodność z oryginałem), wymagają kontrasygnaty

Zachęcamy Państwa do przygotowywania projektów

i pieczęci księgowego lub skarbnika, bądź powinny być

i składania ich w odpowiedzi na ogłaszane konkursy. WUP

poświadczone przez osobę do tego upoważnioną.

w Rzeszowie w dniu 2 kwietnia br. ogłosił konkurs, dotyczący

Brak wniesienia do projektu lub nieprawidłowe oblicze-

Priorytetu IX na Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans eduka-

nie wymaganego wkładu własnego jednostki samorzą-

cyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz

du terytorialnego w wysokości minimum 12%.

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz konkurs

Nie wypełnienie przez Projektodawcę wymaganych pól

na Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia usta-

w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych i niezgodność

wicznego.
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PRIORYTET VI PO KL
Przyszłych i obecnych Wnioskodawców zachęcamy do

Jako Instytucja Pośrednicząca dla PO KL, mamy nadzieję,

wnikliwego zapoznania się zarówno z dokumentami progra-

że błędy i uchybienia będą systematycznie „spadać” i będzie-

mowymi, dotyczącymi PO KL, jak i dokumentacją konkursową;

my mogli przyjmować do doﬁnansowania znacznie więcej po-

udział w spotkaniach informacyjnych, a także obiektywne,

prawnych formalnie i merytorycznie wniosków.

a nie subiektywne spojrzenie na uzasadnienia w przypadku,
gdy projekty zostały odrzucone.

Agnieszka Misiak

DOTACJE DLA CIERPLIWYCH
DZIAŁANIE 6.2 PO KL
Osoby, które chcą założyć ﬁrmę korzystając ze środków pomocowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania
6.2 muszą wykazać się dużą cierpliwością. Od dłuższego czasu słychać bowiem zapewnienia, iż rozporządzenie dotyczące pomocy publicznej pojawi się lada dzień i cała procedura związana z wyłonieniem podmiotów odpowiedzialnych za
przydzielanie dotacji osobom zakładającym ﬁrmę wreszcie będzie mogła zostać uruchomiona.
Pierwotnego terminu publikacji w pierwszym kwar-

dziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie do

tale bieżącego roku nie udało się dotrzymać. Jednak

1 roku przed przystąpieniem do projektu. Oznacza to, że ze

pierwszy krok został już poczyniony. 6 maja 2008 r.

wsparcia wyłączone są osoby zarejestrowane w charakterze

Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska

przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Ewi-

podpisała rozporządzenie w sprawie udzielania pomo-

dencji Działalności Gospodarczej, niezależnie od zaistnienia

cy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapi-

dodatkowych warunków pozwalających stwierdzić urucho-

tał Ludzki 2007-2013. Powyższy dokument opubliko-

mienie działalności gospodarczej, a także osoby, które wyreje-

wano w Dzienniku Ustaw z 26 maja (Dz. U. Nr 90, poz.

strowały swoją działalność przed upływem roku od momentu

557), co pozwoliło na ogłaszanie konkursów oraz roz-

przystąpienia do projektu.

poczęcie naboru wniosków objętych zasadami pomo-

Preferowane będą osoby znajdujące się w szczególnie

cy publicznej. Już 3 lipca 2008 roku Wojewódzki Urząd

trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby do 25 roku

Pracy w Rzeszowie ogłosi konkurs w ramach przed-

życia, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, oso-

miotowego Działania 6.2 - „Promocja Przedsiębiorczości

by po 50 roku życia, a także mieszkańcy obszarów wiejskich

i Samozatrudnienia”. Oznacza to, że dotychczas skaza-

zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych

ni na cierpliwe czekanie beneﬁcjenci końcowi, czyli

z produkcją roślinną lub zwierzęcą.

osoby, które w ramach projektu będą tworzyć swój

Pomoc w ramach projektu jest kompleksowa, co ozna-

własny biznes, będą musiały uzbroić się w... cierpli-

cza, że oprócz dotacji na rozpoczęcie własnej działalno-

wość. Wynika to z faktu, iż z uwagi na obowiązujące

ści gospodarczej, osoba zakwaliﬁkowana do projektu

w programie procedury, korzystanie ze środków pomoco-

będzie uczestniczyła w szkoleniach, a także będzie mia-

wych przez projektodawców może rozpocząć się najwcześ-

ła możliwość uzyskania wsparcia pomostowego o cha-

niej po upływie 3 miesięcy od momentu ogłoszenia kon-

rakterze doradczym i ﬁnansowym przez okres do sześciu,

kursu.

a w uzasadnionych przypadkach do dwunastu miesięcy

Wtedy to projektodawcy, po podpisaniu umów z Woje-

od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Stanowi to

wódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, będą mogli wreszcie

dużą pomoc i ułatwienie dla osób stawiających pierwsze

przystąpić do rekrutacji uczestników, a więc potencjalnych

kroki we własnej działalności gospodarczej. W przypadku,

przyszłych przedsiębiorców.

kiedy młody przedsiębiorca nie będzie generował zysków

Zgodnie z ramowymi wytycznymi w sprawie udzielania

na początku swej działalności, nie będzie musiał martwić się

pomocy na rozwój przedsiębiorczości, odbiorcami wsparcia

o sﬁnansowanie opłat związanych z prowadzeniem ﬁrmy, np.

w tym zakresie mogą być te osoby ﬁzyczne, które nie prowa-

składki do ZUS.

Ë
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Należy jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie osoby, które

Działanie 6.2 - „Promocja Przedsiębiorczości Samozatrud-

zakwaliﬁkują się do projektu, otrzymają później przedmiotową

nienia” stanowi szansę dla wielu osób chcących rozpocząć

dotację. Po zakończeniu szkoleń, każdy z ich uczestników two-

pracę na własny rachunek, nie dysponujących jednak odpo-

rzy swój własny biznes plan, który podlegał będzie ocenie komi-

wiednimi środkami ﬁnansowymi. Nie od dziś bowiem wiado-

sji specjalnie stworzonej na potrzeby projektu. Doﬁnansowanie

mo, że oprócz pomysłu najważniejszą kwestią podczas zakła-

otrzymają osoby, które opracowały najlepsze biznes plany. W tro-

dania własnej ﬁrmy jest kapitał na start. Jest wiele powodów,

sce o przejrzystość i uczciwość procedur przyznawania dotacji,

dla których ludzie decydują się prowadzić własną działalność

osoby zatrudnione u projektodawcy, partnera lub wykonawcy

gospodarczą, takich jak potrzeba większej swobody i nieza-

nie będą mogły być uczestnikami realizowanego projektu.

leżności, oraz poczucie, że własna ﬁrma przyniesie większe

Osoba zakwaliﬁkowana do doﬁnansowania musi zareje-

korzyści ﬁnansowe i satysfakcję niż praca dla innych. Wsparcie

strować swoją przyszłą działalność gospodarczą. Wtedy do-

w ramach Działania 6.2 może wynagrodzić długie oczekiwa-

piero, może otrzymać wsparcie ﬁnansowe w ramach projek-

nie oraz nadszarpniętą cierpliwość potencjalnych przyszłych

tu. Powinno ono służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych

przedsiębiorców, a na pewno przyczyni się do powstania no-

umożliwiających funkcjonowanie nowej ﬁrmy. Kwota wspar-

wych, sprawnie funkcjonujących i przynoszących zyski ﬁrm.

cia nie jest mała. Może sięgać 40 tysięcy złotych. Do tego do-

Powodzenia.
Bartosz Kostecki

chodzi wspominane wcześniej wsparcie pomostowe.

PODSTAWY TWORZENIA

BUDŻETU PROJEKTU W RAMACH

PO KL

Od tego numeru Biuletynu PO KL rozpoczynamy cykl artykułów dot. kwestii ﬁnansowych związanych z realizacją projektu w ramach PO KL.
Nieodzownym elementem w trakcie opracowywania każ-

Opracowany budżet powinien zostać zweryﬁkowany

dego projektu, w tym również realizowanego w ramach PO

pod kątem płynności ﬁnansowej, tj. zdolności regulowania

KL, jest budżetowanie. Prawidłowo skonstruowany budżet

zobowiązań w terminie. W tym celu należy sporządzić zesta-

warunkuje powodzenie realizacji projektu.

wienie przepływów ﬁnansowych w projekcie, a więc wpły-

Budżet projektu jest zestawieniem środków ﬁnansowych

wów (transz dotacji) i zaplanowanych do poniesienia wydat-

związanych z realizacją projektu obejmującym cały okres

ków. Ważne jest również opracowanie strategii ﬁnansowania

jego realizacji. W zestawieniu tym określane są zaplanowane

projektu po wykorzystaniu środków z doﬁnansowania – jeśli

do poniesienia koszty oraz źródła ich ﬁnansowania. Budżet

taka kontynuacja jest przewidziana. Dotyczy to zwłaszcza

projektu bywa dzielony również na krótsze okresy, np. roczne,
kwartalne, miesięczne, tygodniowe. Tworzenie budżetu obejmuje najczęściej następujące kroki: zestawienie i zapisanie
czynności projektu, określenie zasobów dla każdej czynności,
zdeﬁniowanie jednostek miary dla zasobów, określenie potrzebnych ilości zasobów w poszczególnych okresach, wskazanie kosztów jednostki zasobów i realnego użycia zasobów,
określenie źródeł ﬁnansowania, zaplanowanie kosztów dla
poszczególnych okresów oraz obliczenie sum kosztów dla
wszystkich okresów.

Deﬁniowanie budżetu projektu
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Struktura kosztów w projektach realizowanych w ramach PO KL

projektów, których celem jest stworzenie trwałych struktur

o doﬁnansowanie od uzupełnienia Szczegółowego budżetu

lub rozwiązań wymagających stałego utrzymywania, np.

projektu. Wypełnienie tej części umożliwia bowiem uzupeł-

projektów związanych z tworzeniem przedszkoli w ramach

nienie dwóch innych części: Budżetu oraz Harmonogramu.

Działania 9.1 PO KL.

Szczegółowy budżet projektu jest podstawą do oceny kwaliﬁ-

Projektodawcy ubiegający się o doﬁnansowanie projektu

kowalności i racjonalności wydatków. Projektodawca określa

w ramach PO KL opracowują budżet projektu zgodnie z „Za-

tutaj w ramach kosztów bezpośrednich zadania przewidzia-

sadami ﬁnansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

ne do realizacji, wskazuje kategorie kosztów zaplanowane

Budżet projektu stanowi jedną z części wniosku o doﬁnanso-

do poniesienia w obrębie każdego z zadań oraz przedstawia

wanie projektu, który wypełniany jest za pomocą Generatora

dokładną kalkulację kosztów. Należy przy tym pamiętać, aby

Wniosków Aplikacyjnych. W budżecie takim wykazywane są

przedstawione w budżecie koszty były rzeczywiste, tzn. ich

wartości przypadające na poszczególne lata realizacji pro-

wartości opierały się o ceny rynkowe lub w przypadku wno-

jektu. Główne kategorie budżetu projektu to: koszty ogółem,

szenia wkładu własnego bądź udostępniania własnych zaso-

przychód projektu, wkład własny oraz wnioskowane doﬁnan-

bów ludzkich lub rzeczowych, projektodawca dokonał rzetel-

sowanie.

nego wyliczenia wartości kosztów przypadających na projekt

Zakładane koszty projektu przedstawiane są w podziale

uwzględniając czas, w którym zasoby będą wykorzystywane

na koszty bezpośrednie (tj. koszty kwaliﬁkowane poszcze-

w projekcie. Przykładowo, jeśli wnioskodawca realizujący pro-

gólnych zadań realizowanych w projekcie) i koszty pośrednie

jekt szkoleniowy dysponuje własnymi salami wykładowymi,

(związane z obsługą techniczną projektu, których nie można

w których odbywać się będą zajęcia z uczestnikami projektu,

bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania

a sale te wykorzystywane są także do innych celów niezwiąza-

realizowanego w ramach projektu). W kwocie kosztów ogó-

nych z projektem, to wówczas wnioskodawca powinien wyli-

łem wyodrębnia się cross-ﬁnancing, w ramach kosztów bez-

czyć odpowiednią dla projektu część wydatku (opłaty za prąd,

pośrednich – zadania, a w ramach zadań – koszty personelu.

gaz, czynsz).

W obrębie wkładu własnego wyróżnia się kwoty przypadające na wkład niepieniężny oraz wkład prywatny.

Opracowania szczegółowej metodologii uzasadniającej rozliczane w projekcie wartości wymagają koszty pośrednie pro-

Generator Wniosków Aplikacyjnych wymusza na projek-

jektu. Metodologia powinna być przygotowana w odniesieniu

todawcy rozpoczęcie pracy nad częścią ﬁnansową wniosku

do każdej kategorii kosztów pośrednich, które wnioskodawca
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Ë

SPRAWOZDAWCZOŚĆ PO KL

Ë uwzględnił w projekcie i może bazować np. na współczynniku

tomiast w sytuacji, gdy beneﬁcjent ma prawną możliwość

określającym relację kosztów bezpośrednich projektu do ob-

odzyskania podatku VAT, kwoty w budżecie projektu powinny

rotów jednostki z okresu poprzedzającego realizację projektu,

być podawane w cenach netto. Wnioskodawca już na etapie

równego co do długości okresowi realizacji projektu.

ubiegania się o doﬁnansowanie, we wniosku o doﬁnansowa-

Ważną kwestią jest w projektach PO KL kwaliﬁkowalność

nie składa stosowne oświadczenie w tym względzie.

dla beneﬁcjenta podatku od towarów i usług. W sytuacji kiedy

Doﬁnansowanie, o które ubiega się projektodawca w ra-

VAT jest dla beneﬁcjenta kwaliﬁkowany, tzn. nie ma on praw-

mach PO KL stanowi różnicę wartości kosztów ogółem, przy-

nej możliwości odzyskania go, wówczas kwoty w budżecie

chodu projektu i wkładu własnego.
Agata Krach

projektu powinny być podawane w wartościach brutto. Na-

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W RAMACH PO KL
Od tego numeru Biuletynu PO KL rozpoczynamy cykl artykułów dot. kwestii sprawozdawczości w ramach PO KL.
W proces sprawozdawczości zaangażowane są wszystkie in-

sku o płatność oraz jego wzór znajdują się w Zasadach ﬁnansowa-

stytucje wdrażające Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz jego

nia PO KL (z dnia 25.02.2008 r.). Natomiast opis zasad przygoto-

beneﬁcjenci. Sprawozdawczość obejmuje zbieranie informacji

wania załącznika nr 2 do wniosku o płatność – Szczegółowa cha-

dotyczących wdrażania PO KL, w postaci danych liczbowych, ﬁ-

rakterystyka udzielonego wsparcia – znajdą Państwo w Zasadach

nansowych, wskaźników, itp. oraz przekazywanie ich instytucjom

systemu sprawozdawczości PO KL.

nadrzędnym dla potrzeb monitorowania wdrażania PO KL. W ra-

Termin złożenia wniosku o płatność jest określony w umowie

mach systemu sprawozdawczości sporządzane są następujące

o doﬁnansowanie projektu, zgodnie z Zasadami systemu sprawo-

dokumenty sprawozdawcze: wniosek o płatność w części spra-

zdawczości przekazanie wniosku powinno się odbywać nie rza-

wozdawczej, informacja miesięczna, sprawozdania okresowe,

dziej niż raz na trzy miesiące (np. raz na miesiąc, raz na kwartał,

roczne, końcowe.

itp.), w przypadku końcowego wniosku o płatność – nie później

Proces sprawozdawczości rozpoczyna się już na poziomie be-

niż 30 dni od zakończenia okresu realizacji projektu. Wniosek

neﬁcjenta. Składa on do Instytucji Pośredniczącej wniosek o płat-

o płatność z uzupełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji pro-

ność z uzupełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji projektu.

jektu należy złożyć zarówno w formie papierowej jak i elektro-

Do wniosku o płatność musi zostać również załączona informa-

nicznej. Informacja o uczestnikach projektu przekazywana jest

cja o uczestnikach projektu zgodnie z umową o doﬁnansowanie

w formie elektronicznej. Nie przekazanie tych danych może po-

projektu.
Kolejnym poziomem tego procesu są sprawozdania z wdra-

wodować odrzucenie wniosku o płatność na etapie weryﬁkacji
formalno-rachunkowej wniosku.

żania Priorytetów/Działań: informacja miesięczna, sprawozdania

Brak wydatków po stronie beneﬁcjenta nie zwalnia go z obo-

okresowe, roczne i końcowe składane przez Instytucję Pośredni-

wiązku przedkładania wniosku o płatność z wypełnioną częścią

czącą do Instytucji Zarządzającej.

dotyczącą sprawozdawczości.

Sprawozdawczość na poziomie Programu realizowana jest

Okres weryﬁkacji wniosku o płatność reguluje umowa, zgod-

przez Instytucję Zarządzającą, sprawozdania przedkładane są In-

nie z Zasadami ﬁnansowania PO KL termin weryﬁkacji to 20 dni

stytucji Koordynującej NSRO i instytucji certyﬁkującej, natomiast

roboczych liczonych od dnia jego wpłynięcia. Wniosek jest wery-

w przypadku sprawozdań rocznych i końcowych – Komisji Euro-

ﬁkowany przez opiekuna projektu zgodnie z listą kontrolną (wzór

pejskiej.

listy stanowi załącznik do Zasad ﬁnansowania PO KL), a następnie

Tryb sprawozdawczości przebiega dwutorowo:

przedkładany jest do akceptacji przez bezpośredniego przełożo-

1. cyklicznie – sprawozdania okresowe, roczne i końcowe,

nego opiekuna projektu.

2. bieżąco – informacja miesięczna.
Każda z instytucji zobowiązana jest do terminowego składania zobowiązań.
Beneﬁcjent spełnia obowiązek sprawozdawczości składając
wniosek o płatność. Informacje dotyczące przygotowania wnio-
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W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w złożonym
wniosku o płatność, IP może wystąpić do beneﬁcjenta z prośbą
o poprawę wniosku, przesłanie brakujących informacji lub udzielenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując termin przekazania odpowiedzi przez beneﬁcjenta.

AKTUALNOŚCI PO KL
Proces sprawozdawczości w PO KL

Wniosek pozytywnie zweryﬁkowany
podlega zatwierdzeniu przez właściwą
instytucję. Zatwierdzenie wniosku o płatność oznacza przygotowanie i przekazanie
beneﬁcjentowi Informacji o wynikach wery-

Wniosek o
płatnoĞü z
czĊĞcią
sprawozdawczą
z realizacji
projektu.

ﬁkacji wniosku o płatność. Do przekazania
płatności na rzecz beneﬁcjenta konieczna
jest pozytywna weryﬁkacja wniosku o płatność w części sprawozdawczej.
Informacja o kwocie środków zatwier-

Informacja
miesiĊczna,
sprawozdania:
okresowe,
roczne,
koĔcowe.

dzonych w ramach danego wniosku o płatność wysyłana jest beneﬁcjentowi w for-

BENEFICJENT

INSTYTUCJA
POĝREDNICZĄCA

Sprawozdania: okresowe, roczne,
koĔcowe z realizacji osi
priorytetowych.

PODKOMITET
MONITORUJĄCY
Sprawozdania: okresowe, roczne,
koĔcowe z realizacji programu.

INSTYTUCJA
ZARZĄDZAJĄCA

KOMITET
MONITORUJĄCY
KOMISJA
EUROPEJSKA

mie pisemnej w terminie 20 dni roboczych
od otrzymania poprawnie wypełnionego
wniosku o płatność.

INSTYTUCJA
KOORDYNUJĄCA NSRO

W przypadku projektów konkursowych,
zatwierdzony wniosek o płatność rozliczający co najmniej 70% środków otrzymanych w ramach dotacji rozwojowej jest

Sprawozdania: roczne i koĔcowe
z realizacji programu po
zaakceptowaniu przez IK NSRO
i zatwierdzeniu przez komitet
monitorujący.

Sprawozdania: okresowe,
roczne, koĔcowe oraz
informacje miesiĊczne
z realizacji NSRO.

podstawą do przekazania kolejnej transzy
środków na doﬁnansowanie projektu. Należy zaznaczyć, że 70%

o doﬁnansowanie, przy czym nie później niż w terminie 20 dni

rozpatrywane jest kumulatywnie tzn. dokonuje się porównania

roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku. Powiązanie wnio-

rozliczonych dotychczas w ramach projektu wydatków (wraz

sku o płatność ze sprawozdawczością ma na celu ograniczenie

z zatwierdzanym wnioskiem o płatność) w stosunku do kumu-

obowiązków sprawozdawczych na poziomie beneﬁcjenta oraz

latywnej kwoty środków, które beneﬁcjent otrzymał dotychczas

oparcie procesu przekazywania publicznych środków wspólno-

na realizację projektu. Płatność kolejnej transzy dotacji rozwojo-

towych i krajowych o analizę postępu rzeczowego projektu.

wej dla beneﬁcjenta następuje w terminie wskazanym w umowie

Renata Chmaj

LISTA ASESORÓW AKREDYTOWANYCH
PRZY WUP W RAMACH PO KL JEST JUŻ ZNANA
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zakończył procedurę konkursową naboru asesorów w ramach PO KL. Okres składania wniosków na asesorów upłynął 11 kwietnia 2008 r. Na konkurs zostało złożonych 67 wniosków, podczas oceny formalnej
odrzuconych zostało 19 wniosków, które nie spełniały kryteriów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.
Na etapie oceny merytorycznej Dyrektor WUP podjął de-

Asesorzy zostają powołani na członków KOP, oceniają wnioski

cyzję o przeprowadzeniu z pozostałymi kandydatami rozmów

zgodnie z zasadami wskazanymi w dokumentach programowych

kwaliﬁkacyjnych, które były koniecznym warunkiem wyło-

przestrzegając Regulaminu Pacy KOP, który reguluje procedury

nienia kompetentnych i doświadczonych asesorów, którzy

i zasady oceny, stosują też zasady poufności i bezstronności.

zapewnią wysoki poziom oceny merytorycznej projektów
w województwie podkarpackim.

W związku z dużą ilością wniosków składanych przez beneﬁcjentów PO KL, asesorzy w istotny sposób wspomogą proces

Rozmowy odbyły się w maju, w ich wyniku na listę asesorów

wyboru projektów, ponadto powołanie asesorów pozwoli na

akredytowanych przy WUP w ramach PO KL zostało zapisanych

wprowadzenie elementu kontroli społecznej procesu wyboru

30 osób. Dyrektor WUP podjął decyzje o powołaniu asesorów na

wniosków doﬁnansowywanych z EFS.

najdłuższy możliwy okres czasu, czyli na 3 lata.

Joanna Chrobak
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MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIANIA I/LUB
SKORYGOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
Zgodnie z „Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia
24 czerwca 2008 r., istnieje możliwość uzupełniania i/lub skorygowania wniosku o doﬁnansowanie projektu przez Projektodawcę na poziomie oceny formalnej. Poprawie podlegać mogą tylko te braki we wniosku/załącznikach, które nie powodują zmiany sumy kontrolnej wniosku. Uzupełnione i/lub skorygowane mogą być także składane wraz z wnioskiem
załączniki, tak aby możliwa była jego dalsza ocena.
Podczas uzupełniania/korygowania wniosku nie przewiduje

ﬁrmę zewnętrzną lub czytelnego podpisu przedsię-

się możliwości uzupełniania i/lub korygowania braków dotyczą-

biorcy wraz z klauzulą „Księgowość (podać nazwę ﬁr-

cych ogólnych kryteriów formalnych w sytuacji, gdy wniosek

my) prowadzę samodzielnie i oświadczam, że zawarte

obarczony jest dodatkowo innymi błędami skutkującymi odrzu-

w niniejszym dokumencie dane zostały przedstawione

ceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

zgodnie ze stanem faktycznym” w sytuacji, kiedy księ-

Braki dotyczące ogólnych kryteriów formalnych, które mogą

gowość przedsiębiorca prowadzi samodzielnie – na

być podstawą do uzupełnienia i/lub skorygowania złożonego

dokumentach określających sytuację ﬁnansową Bene-

wniosku o doﬁnansowanie:

ﬁcjenta (Wnioskodawcy); i/lub

1. brak w części V wniosku wymaganej (wymaganych) w do-

• sporządzenie dokumentów potwierdzających sytuację

kumentacji konkursowej pieczęci oraz czytelnego podpi-

ﬁnansową Beneﬁcjenta (Wnioskodawcy) w sposób nie-

su osoby upoważnionej;

kompletny (np. brak jednej ze stron załącznika jeśli składa

2. podpisanie wniosku w części V przez inną osobę (inne
osoby) niż wskazana (wskazane) w punkcie 2.6 wniosku;
3. brak kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego

się on z więcej niż jednej strony).
W przypadkach określonych powyżej braków w złożonych do
IP wnioskach – dopuszczalne jest ich uzupełnienie i/lub skorygo-

w części V wniosku – w przypadku jednostek sektora ﬁ-

wanie poprzez:

nansów publicznych;

W odniesieniu do braków wymienionych w punktach 1-5:

4. niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik
xml);

uzupełnienie brakujących podpisów, pieczątek, dołączenie drugiego egzemplarza załączników, wersji elek-

5. typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektro-

tronicznej – bezpośrednio (osobiście) przez Beneﬁ-

niczną jest niezgodny z wymaganiami określonymi w do-

cjenta (Wnioskodawcę) w siedzibie IP Wojewódzkiego

kumentacji konkursowej;

Urzędu Pracy w Rzeszowie bądź wymienionych w do-

6. niezłożenie wraz z wnioskiem 2 egzemplarzy wymaga-

kumentacji konkursowej Oddziałach Zamiejscowych

nych załączników (oryginał + kopia poświadczona za

WUP (tzn. w miejscu złożenia wniosku o doﬁnansowa-

zgodność z oryginałem albo 2 kopii poświadczonych za

nie, który podlega uzupełnieniu) – w wyznaczonym

zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określo-

terminie;

nym w dokumentacji), tj.

przysłanie w wyznaczonym terminie do Wojewódzkie-

• brak jednego z dwóch wymaganych egzemplarzy załączników do wniosku; i/lub
• brak potwierdzenia zgodności z oryginałem załączonych
do wniosku dokumentów; i/lub

go Urzędu Pracy w Rzeszowie bądź odpowiedniego
Oddziału Zamiejscowego WUP (tzn. w miejscu złożenia wniosku o doﬁnansowanie, który podlega uzupełnieniu) dokumentów uzupełnionych i/lub skory-

• brak kontrasygnaty głównego księgowego lub kontr-

gowanych, przy czym korekta może zostać dokonana

asygnaty osoby odpowiedzialnej za prowadzenie

wyłącznie w części zakwestionowanej w trakcie oceny

księgowości w danej instytucji/danym podmiocie

formalnej dokonanej przez IP.

gospodarczym w przypadku, gdy dany podmiot nie

W odniesieniu do braków wymienionych w punkcie 6:

zatrudnia głównego księgowego lub pieczątki biu-

uzupełnienie brakujących podpisów, pieczątek, do-

ra rachunkowego wraz z czytelnym podpisem osoby

łączenie drugiego egzemplarza załączników, wersji

uprawnionej jeśli księgowość jest prowadzona przez

elektronicznej – bezpośrednio (osobiście) przez Bene-
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AKTUALNOŚCI PO KL
ﬁcjenta (Wnioskodawcę) w siedzibie IP Wojewódzkiego

IP dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia i/lub

Urzędu Pracy w Rzeszowie bądź wymienionych w do-

skorygowania wniosku lub załączników. Jeśli skorygowane i/lub

kumentacji konkursowej Oddziałach Zamiejscowych

uzupełnione dokumenty nadal nie będą przygotowane w pra-

WUP (tzn. w miejscu złożenia wniosku o doﬁnansowa-

widłowy sposób, wniosek zostanie odrzucony.

nie, który podlega uzupełnieniu) – w wyznaczonym terminie.

Małgorzata Kawalec
Bernardeta Krukowska

KONFERENCJA
DLA PRZEDSTAWICIELI SYSTEMU OŚWIATY
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w Województwie Podkarpackim zorganizowała w dniu 20 maja 2008 r. konferencję pt. Wsparcie obszaru edukacji w ramach PO KL
w latach 2007-2013. Jej celem było rozpowszechnianie informacji na temat możliwości realizowania projektów rozwojowych
przez jednostki systemu oświaty. Powstałe projekty będą zapewniały wsparcie dla placówek oświatowych, ich pracowników
oraz podopiecznych.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele systemu oświaty
wszystkich szczebli oraz niepublicznych placówek prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe, jak również inni partnerzy
społeczni zainteresowani realizacją tego typu form wsparcia.
W ramach konferencji przekazane zostały informacje na
temat możliwości, jakie dla oświaty daje PO KL (Priorytet III
PO KL – Wysoka jakość systemu oświaty oraz Priorytet IX PO
KL – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), jak również na temat tego, jak wykorzystać środki przewidziane dla
wsparcia infrastruktury oświaty w Regionalnym Programie
Operacyjnym 2007-2013 (RPO).
Z ramienia Instytucji Pośredniczącej PO KL w konferencji
uczestniczyli: Pan Kazimierz Ziobro, Wicemarszałek Województwa oraz Pan Jacek Posłuszny – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Rzeszowie. Na temat wsparcia systemu oświaty w ramach

Konferencja pt. „Wsparcie obszaru edukacji w ramach PO KL
w latach 2007-2013” – 20 maja 2008 r. Na zdjęciu Pan Kazimierz
Ziobro – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.
Fot. Archiwum WUP.

Priorytetu III komponentu centralnego PO KL wypowiadała się
Pani Dorota Lewandowska – zastępca Dyrektora Departamentu
Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX komponentu regionalnego PO KL zaprezentowała Pani Grażyna Dytko – Wicedyrektor Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Założenia wsparcia przewidzianego w RPO 2007-2013 na rzecz edukacji przedstawił Pan Wojciech Magnowski – Zastępca Dyrektora
Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO.
Jednocześnie uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania funduszy unijnych
dla podnoszenia jakości edukacji – Pan Zdzisław Nowakowski,
Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu przedstawił założenia i efekty realizacji pro-

Konferencja pt. „Wsparcie obszaru edukacji w ramach PO KL
w latach 2007-2013” – 20 maja 2008 r. Na zdjęciu od lewej Pani
Dorota Lewandowska, Pani Grażyna Dytko, Pan Jacek Posłuszny.
Fot. Archiwum WUP.
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Konferencja pt. „Wsparcie obszaru edukacji w ramach PO KL
w latach 2007-2013” - 20 maja 2008 r. Na zdjęciu Pani Dorota
Lewandowska - Wicedyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych. Fot. Archiwum WUP.

Konferencja pt. „Wsparcie obszaru edukacji w ramach PO KL
w latach 2007-2013” – 20 maja 2008 r. Na zdjęciu Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski. Fot. Archiwum WUP.
jektu Chcę się uczyć i pracować, sﬁnansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Pan Andrzej
Bajorski, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wypowiedział się na temat szans i zagrożeń rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego, w tym zawodowego w naszym województwie, natomiast Pan Robert Godek, Starosta Powiatu Strzyżowskiego przedstawił determinanty aktywności szkół w zakresie
pozyskiwania środków ﬁnansowych z funduszy strukturalnych.
Konferencja zakończyła się dyskusją uczestników na temat

Konferencja pt. „Wsparcie obszaru edukacji w ramach PO KL
w latach 2007-2013” – 20 maja 2008 r. Na zdjęciu Pani Grażyna
Dytko – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Fot. Archiwum WUP.

sposobu i możliwości wykorzystania środków unijnych przez
szkoły i inne placówki oświaty.
Anna Folcik
Barnardeta Krukowska

Konferencja pt. „Wsparcie obszaru edukacji w ramach PO KL w latach 2007-2013” – 20 maja 2008 r. Fot. Archiwum WUP.
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UCZYMY SIĘ OD BARDZIEJ DOŚWIADCZONYCH
– WIZYTA STUDYJNA W HISZPANII
Podpatrywanie innych to najlepszy sposób na przyjęcie dobrych rozwiązań w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – należy korzystać z doświadczeń krajów, które trudne pierwsze kroki mają już za sobą. Idąc tym tropem,
przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Urzędu Marszałkowskiego wybrali się na wizytę studyjną do
Hiszpanii. Celem wizyty było zapoznanie się z metodami zarządzania EFS, jak również z pomysłami na wykorzystanie możliwości, jakie ten fundusz ze sobą niesie. Poniżej kilka reﬂeksji z tego, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy na miejscu.
Hiszpania jest krajem porównywalnym do Polski pod względem wielkości, rozwoju gospodarczego i społecznego, stopy
i struktury bezrobocia, jak również temperamentu mieszkańców,
co w przypadku miękkich projektów EFS-owskich jest bardzo
istotne. Przed akcesją Polski do Unii Europejskiej Hiszpania była
pierwsza na liście, jeżeli chodzi o wysokość wsparcia wypłacanego w ramach EFS. W obecnym okresie programowania odebraliśmy jej to miejsce my – Polacy. Hiszpanie w znacznym stopniu
poradzili sobie z problemami na rynku pracy, czas na nasze działania.
W ciągu ostatnich dwudziestu lat Hiszpania dokonała najbardziej drastycznych zmian legislacyjnych w dziedzinie prawa
pracy spośród wszystkich państw europejskich. Odbywało się

Grupa uczestników wizyty studyjnej z WUP w Rzeszowie.
Fot. Archiwum WUP.

to w szczególnie trudnej sytuacji – w okresie najwyższego wówczas w całej UE bezrobocia. Postanowiono odejść od tradycyjnie
obowiązującej silnej ochrony praw pracowniczych (pochodzącej jeszcze z czasów dyktatury), ponieważ przepisy te okazały
się zbyt restrykcyjne już w latach osiemdziesiątych, a zupełnie
niedostosowane do rzeczywistości w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Reforma odbywała się w trzech krokach:
1. Początkowo doprowadzono do uelastycznienia prawa
pracy: wprowadzono cały szereg kontraktów terminowych (co spowodowało szybkie zwiększenie zatrudnienia), a następnie poszerzono prawa pracodawców. Na
przełomie wieków XX i XXI przepisy hiszpańskie były
równie elastyczne, jak w innych krajach europejskich,
pomimo trudnego stanu wyjściowego. Po osiągnięciu
efektów tego posunięcia złagodzono jego oddziaływanie – nastąpił odwrót od kontraktów terminowych (których średnia ilość była dwa razy wyższa niż w Europie),
które dawały pracownikom poczucie zagrożenia i obecnie hiszpańskie prawo pracy bierze pod uwagę również
jakościowe aspekty pracy, a umowy terminowe traktuje
się raczej jako zagrożenie.
2. Druga część reformy położyła duży nacisk na prywatnych pracodawców, przekazując im coraz większe
uprawnienia w sprawie umów zbiorowych.

Spotkanie w ministerstwie - Instytucji Zarządzającej EFS Hiszpanii.
Fot. Archiwum WUP.
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Wizyta w miejscu realizacji projektu - spółdzielni gminnej produkującej oliwki. Fot. Archiwum WUP.
3. Po trzecie, dokonała się restrukturyzacja państwa po-

nia ﬁnansuje też badania i innowacyjność. Zadania stawiane do

przez decentralizację. W 1978 roku Konstytucja określiła

realizacji z wykorzystaniem EFS są więc analogiczne, jak w Polsce,

Hiszpanię jako państwo zdecentralizowane z silnymi sa-

przy czym nacisk na pewne zagadnienia jest inaczej rozłożony.

morządami regionalnymi „Communidades Autonomas”,

Jednym z palących, a specyﬁcznych dla Hiszpanii problemów

których uprawnienia stale wzrastały, aż do momentu,

jest załamanie systemu edukacji (przedwczesne wypadanie z sy-

kiedy kraj stał się federacją. Aczkolwiek stanowienie pra-

stemu edukacji ok. 30% uczniów/słuchaczy na każdym poziomie

wa pozostało w gestii państwa, jego realizacja została

kształcenia) i bezrobocie wśród osób młodych (poniżej 25 roku

całkowicie przekazana regionom. Każdy region buduje

życia), które wynosi 22% (przy średniej europejskiej 18,6%). Hi-

swoją strategię rynku pracy i posiada swoje własne służ-

szpania zamierza obniżyć te wskaźniki do średniej UE do roku

by zatrudnienia.

2010.

Politykę rynku pracy wspiera Europejski Fundusz Społeczny.

Charakterystyczny dla Hiszpanii jest też, podobnie jak w Pol-

Na lata 2007-2013 przygotowana została Krajowa Strategia EFS

sce, niski poziom zatrudnienia kobiet (wyraźnie niższy niż męż-

Hiszpanii, która będzie wdrażana przy pomocy 22 Programów

czyzn – wynosi 54% przy średniej dla całego kraju 66%). Pomi-

Operacyjnych: 3 krajowych obejmujących ok. 60% całości fun-

mo znacznego wzrostu w ostatnich latach, udział hiszpańskich

duszy i 19 samodzielnych programów regionalnych, którym

kobiet na rynku pracy pozostaje niewystarczający. By rozwią-

przypadnie pozostałe 40% środków. W Polsce EFS wydatkowany

zać ten problem, zwiększana będzie ilość placówek opieki nad

jest za pomocą jednego Programu Operacyjnego, a kompeten-

dziećmi, jak również podjęte będą próby zrównoważenia pracy

cje regionów ograniczono do zarządzania częścią priorytetów.

zawodowej z obciążeniem obowiązkami rodzinnymi kobiet.

Hiszpania używa EFS do rozwiązywania najważniejszych

Podejmowane będą działania promujące karierę zawodową

problemów: zwiększenie stabilności zatrudnienia i adaptacyjno-

kobiet i dostęp do wyższych pozycji, szczególnie w zarządach

ści siły roboczej głównie przez poprawę jej wykształcenia (zwięk-

ﬁrm, gdzie stanowią one tylko 4% członków. Oznacza to rów-

szanie udziału ludności w edukacji i kształceniu ustawicznym),

nież przekonanie pracodawców do bardziej elastycznych form

wspierania rozwoju przedsię-

zatrudnienia, które pomogą rodzicom pogodzić pracę zawodo-

biorczości, zwiększenia udzia-

wą z życiem rodzinnym.

łu kobiet na rynku pracy, za-

Ponadto, strategia ma na celu zwiększenie szans i poprawę

pobiegania wykluczeniu spo-

warunków pracy imigrantów (obecnie ok. 8% społeczeństwa

łecznemu i wyrównania szans

hiszpańskiego) – zintegrowanie ich na rynku pracy oraz pomoc

kobiet i mężczyzn. Mając na

w zdobyciu lepszej, wymagającej wyższych kwaliﬁkacji pracy.

względzie podniesienie wy-

Obejmuje to kursy, szczególnie z technologii informatycznych

dajności gospodarki, Hiszpa-

(ICT) oraz umiejętności zarządzania dla łatwiejszego dostępu
do pracy.

Wizyta w miejscu realizacji
projektu – spółdzielni gminnej produkującej oliwki.
Fot. Archiwum WUP.
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Wizyta pokazała analogiczność problemów, jak również
udowodniła, że przyjęte w Polsce kierunki działania przynoszą
efekty i skutkują poprawą sytuacji.
Małgorzata Kawalec
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PANIAGA 2008 - ŚWIĘTO NA PAŃSKIEJ
Od 3 lat WUP w Rzeszowie bierze czynny udział w święcie ul. 3-go Maja – Paniaga. W tym roku święto to odbyło się
31 maja. Jak co roku WUP w Rzeszowie wystawił swoje stoisko informacyjno - promocyjne, na którym promował zadania
realizowane przez WUP, a także działania związane z wdrażaniem funduszy unijnych. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Rzeszowie udzielali informacji o możliwościach pozyskiwania środków ﬁnansowych z funduszy unijnych, zwłaszcza w ramach PO KL. Największym zainteresowaniem wśród uczestników imprezy cieszyły się gadżety promocyjne PO KL.

Paniaga 2008 - Święto na Pańskiej. Fot. Archiwum WUP.

Bernardeta Krukowska
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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
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwaliﬁkacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Priorytet IX
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

17 października 2007 r. – 3 grudnia 2007 r.
17 października 2007 r. – 3 grudnia 2007 r.
17 października 2007 r. – 3 grudnia 2007 r.

KONKURSY ZAMKNIĘTE
Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Priorytet VII
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Priorytet IX
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Priorytet VI
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Priorytet VI
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Priorytet VI
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
Priorytet VII
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Priorytet IX
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Priorytet IX
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwaliﬁkacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Priorytet VIII
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Priorytet VI
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
KONKURSY OTWARTE

28 stycznia 2008 r. – 29 lutego 2008 r.
31 stycznia 2008 r. – 13 marca 2008 r.
13 lutego 2008 r. – 10 kwietnia 2008 r.
19 lutego 2008 r. – 21 kwietnia 2008 r.
10 marca 2008 r. – 8 kwietnia 2008 r.
10 marca 2008 r. – 11 kwietnia 2008 r.
11 marca 2008 r. – 22 kwietnia 2008 r.
11 marca 2008 r. – 22 kwietnia 2008 r.
11 marca 2008 r. – 23 kwietnia 2008 r.
2 kwietnia 2008 r. – 14 maja 2008 r.
28 maja 2008 r. – 8 lipca 2008 r.
3 czerwca 2008 r. – 14 lipca 2008 r.
26 czerwca 2008 r. – 7 sierpnia 2008 r.
3 lipiec 2008 r. – 13 sierpień 2008 r.
od 26 czerwca 2008 r. do daty zamknięcia
konkursu ogłoszonej na stronie
internetowej WUP w Rzeszowie

Priorytet VIII
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

PLANOWANE TERMINY OGŁOSZENIA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W TRYBIE KONKURSOWYM

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów
tel. centrala (0-17) 850-92-00

Działanie 6.1

rok

2007

kwartał

IV

I

Poddziałanie 6.1.1

X

X

Poddziałanie 6.1.2

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Katedralna 5, 37-700 Przemyśl
tel.: (0-16) 678-22-70

Działanie 7.2
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Poddziałanie 7.2.1

X

X

X

X

IV

X

Poddziałanie 7.2.2

X
X

Poddziałanie 8.1.1
Działanie 8.1

Poddziałanie 8.1.2

Działanie 8.2

Poddziałanie 8.2.1

X
X

X
X

X

X

X

Poddziałanie 8.1.3

X
X

Poddziałanie 9.1.1

X

Poddziałanie 9.1.2

X
X

Działanie 9.2

X

X

Działanie 9.3

X
X

Działanie 9.4
Działanie 9.5

III

X

Działanie 7.3.

Działanie 9.1

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
Pl. Bartosza Głowackiego 34
39-400 Tarnobrzeg
tel.: (0-15) 822-21-72

II

Działanie 6.2.
Działanie 6.3

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno
tel.: (0-13) 436-34-26

2008

X
X

X

X
X

