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Oddajemy w Państwa ręce ostatni w tym roku numer biuletynu poświęconego wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w województwie podkarpackim. Dopiero niedawno rozpoczęliśmy pierwsze nabory wniosków aplikacyjnych, a już nadchodzi czas oceny; co udało się zrealizować, czego nie osiągnęliśmy,
co nas czeka w przyszłym roku. Okazją do takiego podsumowania
będzie także Konferencja, którą w najbliższym czasie organizujemy i na którą wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Postaramy się w jej trakcie przybliżyć nasze dokonania w obszarze realizacji Programu oraz zastanowić się nad tym jakie zmiany czekają
nas w najbliższych miesiącach – a zanosi się, że będzie ich sporo.
Myślę tutaj chociażby o planowanej przez Instytucję Zarządzającą
zmianie objętości wniosku aplikacyjnego w ramach PO KL.
Jeśli mowa o zmianach, to w tym kontekście zwracam Państwa uwagę na tekst dotyczący zmienionych zasad finansowania
i wytycznych kwalifikowalności wydatków. Te niezmiernie ważne
dokumenty (zarówno dla tych z Państwa, którzy przygotowują się
do napisania projektu jak i już je realizujących) w ostatnim czasie uległy znacznym modyfikacjom. W publikacji znajdziecie Państwo szczegółowe ich omówienie. Kontynuując wątek zmian jakie
czekają nas w przyszłym roku myślę, że warto aby zapoznali się
Państwo z tekstem poświęcony Planom Działania na 2009 rok.
Można w nim znaleźć wiele cennych informacji na co szczególnie należy zwrócić uwagę aplikując o środki EFS w województwie
podkarpackim. Zasadniczej zmianie uległa także strona internetowa poświęcona PO KL, informacje na temat najważniejszych
funkcjonalności oraz dokładny adres znajdziecie Państwo w publikacji na stronie 14 biuletynu.
Jednak zmiany jakie nas czekają lub już się dokonały to
nie wszystko. Nie zapominamy także o tych, którzy przymierzają
się do pisania projektu, im szczególnie polecam teksty na temat
zasad przygotowania wniosku dedykowany szkołom planującym
podając to wyzwanie oraz artykuł na temat diagramu sieciowego
projektu.
Dla już realizujących przedsięwzięcia projektowe mamy
wiele cennych wskazówek, jak przygotować się do kontroli i o czym pamiętać przy realizacji projektu aby odbyła się ona
sprawnie i co najważniejsze aby wszystkie koszty uznane zostały
za kwalifikowane (str. 10).
Myślę wiec, że każdy z Państwa znajdzie w biuletynie informacje które okażą się potrzebne i pomocne na wszystkich etapach „sięgania” po środki unijne. Na zakończenie w związku ze
zbliżającymi się Nowym 2009 rokiem wszystkim naszym dotychczasowym i przyszłym Czytelnikom pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia, udanych przedsięwzięć, realizacji wszelkich planów
zarówno osobistych jak i zawodowych, DO SIEGO ROKU!
Z poważaniem
Jacek Posłuszny
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
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ZMIANY W DOKUMENTACH PROGRAMOWYCH
Zasady finansowania PO KL
i Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL
W związku z publikacją zmienionych Zasad finansowania PO KL oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pragnie przybliżyć Państwu
zakres zmian w ww. dokumentach.
Nowe Zasady Finansowania PO KL obowiązują
od 15 września 2008 r., natomiast Wytyczne w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach PO KL obowiązują
od 19 września 2008 r.
W znowelizowanej wersji dokumentów programowych dopracowano i zmieniono bardzo wiele zagadnień,
które dotąd budziły wątpliwości. Zmiany dotyczą przede
wszystkim kosztów pośrednich i cross-financingu, oraz
wprowadzenia zasady konkurencyjności wydatków. Ponadto uregulowano m.in. kwes e dotyczące zwrotu zabezpieczeń dotacji rozwojowej, wkładu własnego, przychodu
i trwałości projektu, dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków oraz ogólnych zasad ich kwalifikowania.
W ramach zmian dotyczących kosztów pośrednich,
umożliwiono przypisywanie kosztów z katalogu kosztów
pośrednich do kosztów bezpośrednich, pod warunkiem
nie ujmowania tych samych kosztów jednocześnie w ramach kosztów pośrednich, co powodowałoby podwójną
refundację wydatków.
Zmieniono sposób obliczania ryczałtu dotyczącego
kosztów pośrednich w ten sposób, że od całości kosztów
bezpośrednich zawartych w budżecie zadaniowym odjęto
wydatki dotyczące cross-financingu.
Ponadto, jeżeli chodzi o zmiany dotyczące kosztów
pośrednich rozliczanych ryczałtem wyraźnie wskazano w jaki
sposób Beneficjent powinien obliczyć kwotę wydatków pośrednich (jako % kosztów pośrednich określony w umowie
o dofinansowanie pomnożony przez wartość wydatków
bezpośrednich rozliczanych w danym wniosku o płatność)
podlegającą refundacji z rachunku projektu. Beneficjent
może refundować odpowiednią kwotę na bieżąco np. po
zakończeniu pełnego miesiąca kalendarzowego lub innego
okresu sprawozdawczego. Możliwe jest również dokonywanie przesunięć środków pomiędzy zadaniami a kosztami pośrednimi rozliczanymi na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. W takiej sytuacji łączna wartość kosztów
pośrednich traktowana będzie jak wartość zadania.
Należy zwrócić uwagę, że według nowych zapisów
nie jest możliwe kwalifikowanie jako sprzętu zakupionego
w ramach cross-financingu – pojazdów i mebli. Cross-financing stanowią natomiast środki trwałe, których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej
w przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania
jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.
Zmieniono i doprecyzowano definicję wyposażenia
nabytego w ramach realizowanego projektu. Według nowej definicji wyposażenie stanowią środki trwałe w rozu-

mieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.)
o wartości początkowej mieszczącej się w kwocie uprawniającej do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.
Bardzo ważną zmianą, jeżeli chodzi o ogólne zasady kwalifikowania wydatków jest zapis, że wydatki powinny być dokonywane zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Umożliwiono także kwalifikowanie w ramach projektu
dodatków do wynagrodzeń o ile zostały one przyznane
zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz regulaminem danej instytucji.
W nowych dokumentach programowych doprecyzowano pojęcie wydatku faktycznie poniesionego. Dotychczasowy zapis, że wydatek uznaje się za poniesiony, jeżeli
nastąpił faktyczny przepływ środków pieniężnych od Beneficjenta do innego podmiotu, został zmieniony. Po nowelizacji przez wydatek faktycznie poniesiony należy rozumieć
wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym tj. jako rozchód
środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego, powodujący faktyczny przepływ środków pieniężnych od Beneficjenta (lub partnera) do innego podmiotu.
Ponadto doprecyzowano pojęcie wniesienia wkładu niepieniężnego w następujący sposób: wydatek polegający na wniesieniu wkładu niepieniężnego uważa się za
poniesiony, jeżeli istnieje udokumentowane potwierdzenie jego wykorzystania w ramach projektu.
W nowych dokumentach uregulowano również
kwes e dotyczące płatności gotówkowych.
W nowych Zasadach finansowania PO KL znajdziecie Państwo szczegółowo opisany sposób rozliczania
wydatków poniesionych w walutach obcych, w szczególności: jaki kurs należy przyjąć w przypadku płatności bezgotówkowych, jaki w przypadku płatności gotówkowych,
jaki, gdy Beneficjent nie ma możliwości przedstawienia
rzeczywistego kursu, po jakim została przeliczona transakcja zapłaty oraz w jaki sposób udokumentować poniesione w ten sposób wydatki.
Jeżeli chodzi o zabezpieczenie realizacji umowy
złożone przez Beneficjenta, w nowych zasadach uregulowano kwes e jego zwrotu. Wyraźnie wskazano, że jest
to możliwe dopiero po ostatecznym zaakceptowaniu „Poświadczenia i deklaracji wydatków Instytucji Pośredniczącej” składanego co miesiąc przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie do Instytucji Zarządzającej po złożeniu
pisemnego wniosku Beneficjenta.
Regulując zapisy dotyczące wysokości wkładu własnego pochodzącego ze środków prywatnych wnoszone- Î
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Î go do projektów, w których występuje pomoc publiczna,
zawarto dodatkowy odnośnik mówiący o tym, że zapis:
(…) przy czym wkład własny nie może być wyższy niż poziom współfinansowania krajowego określony dla danego
Działania tj. 15% nie dotyczy wkładu własnego pochodzącego ze środków prywatnych, wnoszonego do projektów,
w których występuje pomoc publiczna.
Duże zmiany dotyczą pojęcia przychodu w projekcie – doprecyzowano pojęcie przychodu, określono katalog przychodów, które mogą wystąpić, szczegółowo opisano sposób obliczania przychodu oraz dokonano podziału
przychodów ze względu na przewidywalność ich wystąpienia w projekcie na zaplanowane i niezaplanowane.
Konsekwencją regulacji dokonanych w Zasadach finansowania PO KL oraz w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL są zmiany dotyczące
zasad sporządzania i weryfikacji wniosku o płatność, oraz
zmiany w umowie o dofinansowanie projektu.
Zmiany w formularzu Wniosku Beneficjenta o płatność dotyczą:
• wprowadzenia w pozycji nr 3 Nazwa Beneficjenta
wymogu określenia nazwy i siedziby Beneficjenta,
• wprowadzenia w tabeli Postęp finansowy realizacji
projektu wiersza dotyczącego wydatków objętych
pomocą publiczną,

• wprowadzenia dodatkowego załącznika – Raporty
kasowe.
Najważniejsze zmiany w umowie o dofinansowanie
projektu dotyczą:
• zasady konkurencyjności oraz zasad udzielania pomocy publicznej,
• pomniejszenia % kosztów pośrednich rozliczanych
ryczałtem o kwotę cross-financingu,
• środków niewygasających z upływem roku budżetowego,
• dokumentów przedkładanych wraz z wnioskiem
o płatność,
• weryfikacji końcowego wniosku o płatność,
• ochrony danych osobowych,
• oraz dodano następujące załączniki: Zakres danych
uczestników projektu, Oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
Wszystkie nowe dokumenty programowe umieszczone są na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - h p://pokl.wup-rzeszow.pl/ w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego h p://www.efs.gov.pl/.
Monika Samborska-Szaruga

PLANY DZIAŁANIA NA 2009 ROK
Za nami doświadczenia pierwszego roku wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogłoszone zostały konkursy w każdym z dostępnych Działań. W realizacji jest obecnie około 520 projektów,
kolejne czekają na ocenę i podpisanie umów. Wojewódzki Urząd Pracy przygotował Plany działania
dla wszystkich Priorytetów szczebla regionalnego. Przy pracy wykorzystano doświadczenia poprzedniego okresu wdrażania, wytyczone zostały nowe kierunki wdrażania PO KL.
Plany działania na rok 2009 PO KL dla województwa podkarpackiego zostały ostatecznie zatwierdzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 25 listopada 2008 r.

Co planujemy na przyszły rok?
Plan działania to dokument o charakterze operacyjnym, który obejmuje okres jednego roku budżetowego. Przygotowywany jest przez Instytucję Pośredniczącą
(Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) osobno dla każdej
Osi priorytetowej i zatwierdzany przez Instytucję Zarządzającą (MRR). Celem tego dokumentu jest przedstawienie założeń Instytucji Pośredniczącej w danym roku odnośnie:
• preferowanych form wsparcia, czyli typów projektów,
• podziału środków finansowych na wybrane typy
projektów,
• zasad i terminów wyboru projektów.
Każdy z Beneficjentów przygotowujących projekt powinien zapoznać się z zapisami Planów działania,
w szczególności w zakresie kryteriów dostępu i strategicznych określonych przez Instytucję Pośredniczącą.
Kryteria dostępu są obligatoryjne dla wszystkich
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wnioskodawców. Weryfikowane są podczas oceny formalnej, a ich niespełnienie powoduje odrzucenie wniosku.
Kryteria strategiczne odnoszą się do poszczególnych
Działań, Poddziałań, a nawet typów projektów. Ich spełnienie nie jest obowiązkowe. Dla każdego kryterium strategicznego ustalana jest waga punktowa (maksymalnie 20 pkt.).
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie dla wszystkich wdrażanych przez siebie Działań/Poddziałań konkursowych wprowadził szereg kryteriów dostępu oraz kryteriów strategicznych, które pozwolą na wybór najlepszych
projektów. Wskazał również kryteria dostępu, które są
obowiązkowe dla wszystkich Działań/Poddziałań.
Do wspólnych kryteriów dostępu należą:
• grupa docelowa - wyłącznie mieszkańcy województwa podkarpackiego,
• lokalizacja biura projektu – wyłącznie na terenie
województwa podkarpackiego,
• liczba składanych wniosków – jeden wnioskodawca
w ramach jednego konkursu może złożyć maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie.
(za wyjątkiem projektów realizowanych w ramach Działania 6.3 oraz projektów badawczych realizowanych w ra-
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mach Działania 8.1.2, gdzie nie został wprowadzony limit
dotyczący ilości wniosków składanych przez Beneficjenta).
W ramach Priorytetu VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA
WSZYTKICH realizowane będą działania mające na celu
m.in. aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia, podniesienie jakości usług świadczonych na
rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo, rozwój
przedsiębiorczości, promocję samozatrudnienia, jak również wspieranie inicjatyw mających na celu aktywizację
zawodową mieszkańców obszarów wiejskich.
W Planie Działania na 2009 rok w ramach Priorytetu VI zaplanowane zostały do realizacji w trybie konkursowym Poddziałania: 6.1.1, 6.2 oraz 6.3
W ramach Działania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających
bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy realizowane
będą projekty, które spełniają obok wyżej wymienionych
wspólnych kryteriów również dodatkowe kryterium dostępu tj.
• minimalna wartość projektu - 300 000 zł
Preferowane będą również projekty spełniające kryteria
strategiczne:
1. grupa docelowa – osoby powyżej 45 roku życia,
2. grupa docelowa – osoby zamieszkałe na terenie 5
powiatów o najwyższej obecnie stopie bezrobocia
w województwie (bieszczadzki, brzozowski, leski,
niżański, strzyżowski),
3. projekt zapewnia wykorzystanie modelowych programów szkoleniowych (wypracowanych w ramach
rezultatów inicjatywy EQUAL) dla osób powyżej 50
roku życia.
W ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia projekty muszą spełniać
również następujące kryteria dostępu:
• minimalna wartość projektu - 500 000 zł,
• doświadczenie Beneficjenta - związane z realizacją
projektów dotyczących wspierania przedsiębiorczości w ramach Działania 2.5 ZPORR lub rejestracja w Krajowym Systemie Usług (KSU),
• typ projektu - zapewnienie realizacji wszystkich instrumentów w ramach projektu (wsparcie doradczo-szkoleniowe, przyznanie środków finansowych
oraz wsparcie pomostowe w okresie min. 6 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności).
Dla Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia
poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
kryterium dostępu jest także:
• obszar prowadzenia działalności – Beneficjent prowadzi działalność wyłącznie na terenie objętym realizacją projektu.
W ramach Priorytetu VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ podejmowane są działania służące ułatwieniu dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym oraz rozwijaniu sektora ekonomii społecznej.
W Planie Działania na 2009 rok w ramach Priorytetu VII zaplanowane zostały do realizacji w trybie konkursowym dwa Poddziałania: 7.2.1 oraz 7.2.2.

Dla Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wprowadzono kryteria dostępu indywidualne dla tego Poddziałania (oprócz kryteriów wspólnych dla wszystkich Działań/
Poddziałań):
• minimalna wartość projektu - 300 000 zł,
• objęcie wszystkich uczestników projektu co najmniej
dwoma formami wsparcia przewidzianymi do realizacji w ramach projektu (należą do nich m.in.: organizacja kursów, szkoleń, staży, poradnictwo psychologiczne, organizowanie akcji promocyjnych).
Dla Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej do
kryteriów dostępu należą również:
• minimalna wartość projektu - 500 000 zł,
• zastosowanie co najmniej trzech typów usług spośród: usług prawnych, księgowych, marke ngowych i doradztwa finansowego.
Kryteria strategiczne dla Poddziałania 7.2.1:
1. grupa docelowa – osoby należące do jednej lub
kilku z grup osób tj.: niepełnosprawni, bezdomni,
osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej
jednostki penitencjarnej,
2. grupa docelowa – wyłącznie osoby powyżej 45 roku
życia,
3. projekt zapewniający wsparcie dla tworzenia i działalności centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz zakładów aktywności zawodowej,
4. projektów zapewniających wykorzystanie modeli
zatrudnienia wypracowanych w ramach EQUAL.
Kryterium strategiczne w ramach Poddziałania 7.2.2:
• grupa docelowa – podmioty ekonomii społecznej
zamieszkałe na terenie powiatów: bieszczadzkiego,
przemyskiego, jasielskiego.
W ramach Priorytetu VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI wspierane będą działania mające na celu podnoszenie i aktualizację umiejętności zawodowych osób pracujących, zwłaszcza starszych, o niskich kwalifikacjach.
A także wzmocnienie atrakcyjności regionów poprzez
rozwijanie Regionalnych Strategii Innowacji oraz wsparcie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników
przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych.
W 2009 roku zaplanowano ogłoszenie konkursów
w ramach Poddziałania 8.1.1 oraz 8.1.2.
W ramach Poddziałania 8.1.1 kryteriami dostępu charakterystycznymi dla tego Poddziałania będą:
• minimalna wartość składanego wniosku - 300 000 zł,
• wniosek o dofinansowanie uwzględnia w źródłach
finansowania projektu wkład w postaci częściowej
odpłatności uczestników projektu za udział w szkoleniu, wnoszony w wysokości minimalnej 10%
rynkowej wartości szkolenia lub 10% faktycznych
kosztów organizacji szkolenia (w przypadku gdy nie
można określić jego wartości rynkowej),
• okres realizacji projektu - nie dłuższy niż 2 lata
(maksymalnie do 31 grudnia 2010 r.),
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• grupa docelowa - przedsiębiorcy mający swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa podkarpackiego, wsparcie kierowane jest do pracowników
przedsiębiorstw mieszkających na terenie województwa podkarpackiego.
W ramach projektów badawczych Poddziałania 8.1.2 kryteriami dostępu będą:
• minimalna wartość składanego wniosku - 500 000 zł,
• okres realizacji projektu - do 31 grudnia 2013 roku,
• obszar badawczy - projekt badawczy kompleksowy,
mający na celu określenie branż podlegających restrukturyzacji oraz modernizacji, dotyczący zmian
gospodarczych i tendencji rozwojowych wszystkich
branż i sektorów gospodarki całego regionu,
• projekt zakłada jako wynik przeprowadzonych badań minimum 3-letnią (aktualizowaną co 6 miesięcy) prognozę zmian gospodarczych zachodzących
w regionie,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie Beneficjenta
w realizacji projektów badawczych oraz minimalne
obroty na poziomie 300 000 PLN w ostatnim roku
obrotowym.
Dla pozostałych typów projektów w ramach Poddziałania
8.1.2 kryteriami dostępu (prócz kryteriów wspólnych) są
m.in.:
• grupa docelowa - przedsiębiorcy mający swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa podkarpackiego, wsparcie kierowane jest do pracowników
przedsiębiorstw mieszkających na terenie województwa podkarpackiego,
• minimalna wartość projektu - 300 000 PLN,
• okres realizacji projektu - nie dłuższy niż 2 lata,
maksymalnie do 31 grudnia 2011 r.
W ramach Poddziałania 8.1.2 zaplanowano ogłoszenie 2 konkursów. Pierwszy z konkursów ogłoszony zostanie wyłącznie na realizację projektów badawczych dotyczących trendów rozwojowych i prognozowania zmian
gospodarczych zachodzących w regionie, drugi zaś na pozostałe typy projektów.
W Planie działania wprowadzono także dla Działania 8.1
kryteria strategiczne m.in.:
1. grupa docelowa – osoby zamieszkujące gminy wiejskie, wiejsko-miejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców (Poddziałanie 8.1.1),
2. typ operacji - premiowane będą projekty zapewniające wdrożenia modelu „e-barometr” (Poddziałanie 8.1.2).
W 2009 roku zaplanowano również do realizacji w trybie konkursowym projekty innowacyjne oraz
projekty współpracy ponadnarodowej. Dla projektów
innowacyjnych, których celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach
wsparcia EFS, na 2009 rok wybrany został do realizacji
temat: „Metody utrzymania aktywności zawodowej
pracowników w grupie wiekowej 50+”. Projekty tego
typu można będzie składać w ramach odrębnego kon-
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kursu, ogłoszonego wyłącznie dla projektów innowacyjnych. Na ten rok zaplanowano również możliwość
składania projektów z komponentem ponadnarodowym.
Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI
W REGIONACH zakłada realizację działań obejmujących
wsparcie kierowane do osób i placówek, mające na celu
wyrównywanie szans edukacyjnych w trakcie procesu
kształcenia. W szczególności wspierane będą te obszary
i środowiska, które napotykają na najsilniejsze bariery
w dostępie do wysokiej jakości usług edukacyjnych.
W ramach Priorytetu IX w 2009 r. planuje się ogłoszenie konkursów w ramach każdego z Działań.
Do realizacji Priorytetu IX dopuszczane będą projekty, które spełniać będą kryteria dostępu:
• okres realizacji projektu - do 31 sierpnia 2012 r.,
• w ramach projektu wymagany jest wkład własny
pochodzący z budżetu JST szczebla lokalnego (wysokość wkładu własnego jest różna w ramach każdego Działania/Poddziałania).
Podstawowe grupy kryteriów strategicznych, które
założone zostały w ramach Priorytetu IX to:
• projekt zakłada wykorzystanie efektów EQAL
(zwiększenie dostępności kształcenia osób o specjalnych potrzebach, w szczególności osób niepełnosprawnych),
• projekt realizowany jest na obszarach wiejskich
(gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miasta do 25 tys.
mieszkańców),
• projekt kierowany jest do uczniów szkół specjalnych, w ramach którego realizowane będzie wsparcie dla każdego uczestnika projektu w postaci doradztwa zawodowego,
• projekt zakłada wsparcie skierowane wyłącznie do
uczniów kształcących się w kierunkach związanych
z branżami wskazanymi jako rozwojowe w Regionalnej Strategii Innowacji,
• projekt zakłada objęcie wsparciem wyłącznie osoby w wieku po 45 roku życia,
• projekt kierowany jest do pracowników placówek
kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej
nauki zawodu.
Na rok 2009 zaplanowano również realizację projektów niestandardowych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaaprobowało pomysł realizacji w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty” projektu systemowego przez Podkarpackie Centrum Edukacji
Nauczycieli o wartości ponad 6 mln zł, który realizowany
będzie przez 3 lata. Nie zmienia to jednak faktu, iż szkolenia dla nauczycieli odbywać się będzie również w ramach
projektów konkursowych.
Ogłoszony zostanie także konkurs na realizację projektów innowacyjnych w temacie „Modernizacja oferty
kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami
lokalnego/regionalnego rynku pracy”, które dodatkowo będą spełniać kryterium posiadania komponentu ponadnarodowego.

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU W RAMACH PO KL
Harmonogram konkursów przewiduje, iż po tej serii konkursów w 2009 roku, kolejne ogłaszane będą dopiero w 2011 roku.
Szczegółową listę kryteriów wraz z ich wagami
punktowymi oraz uzasadnieniem zawiera Plan Działania.
Wojewódzki Urząd Pracy przygotował je w konsultacji
z Państwem, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz

Komisją Europejską. Będą nam one organizować pracę
w przyszły roku kalendarzowym.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Planami
działań na 2009 rok, które są dostępne na naszej stronie
internetowej h p://pokl.wup-rzeszow.pl oraz do aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Luiza Pawlus

WNIOSKI
O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW SZKÓŁ
– JAK NAPISAĆ I O CZYM PAMIĘTAĆ…
W większości Działań i Poddziałań komponentu regionalnego PO KL, dopuszczalni Wnioskodawcy
to wszystkie instytucje (z wyłączeniem osób ﬁzycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)
– a więc również publiczne placówki oświatowe. Szkoły zainteresowane są aplikowaniem o dotacje
zwłaszcza w IX Priorytecie. Dotychczas ponad 60% wniosków, złożonych w odpowiedzi na konkursy
w tym Priorytecie zostało ocenionych negatywnie. Aby podnieść te statystyki i zwiększyć skuteczność
w aplikowaniu o środki EFS, proponujemy zwrócić uwagę na kilka wymienionych poniżej wymogów
formalnych, specyﬁcznych dla tego typu placówek.

Zdefiniowanie Wnioskodawcy
Pierwszym problemem w wypełnianiu wniosku
jest zdefiniowanie Wnioskodawcy. Szczegóły dotyczące
danych wskazywanych w części II wniosku powinny wynikać ze specyfiki konkretnego projektu i rozwiązań w konkretnej jednostce samorządu terytorialnego (JST). Każdorazowo projekty realizowane przez szkoły są de facto
projektami odpowiedniej JST (gminy, powiatu lub województwa), jednak istnieją dwie możliwości wskazywania
Wnioskodawcy w punkcie 2.1 wniosku:
Wyłącznie na poziomie JST (Wnioskodawcą jest
np. Gmina Niwiska, Powiat Mielecki lub Województwo
Podkarpackie), która jest organem prowadzącym dla danej szkoły lub szkół realizujących projekt.
Dane w części II wniosku (adres, NIP, Regon) powinny tutaj odnosić się do odpowiedniej gminy, powiatu lub
województwa, status zaś (w punkcie 2.2 wniosku) powinien być określony jako „wspólnota samorządowa – gmina” (albo odpowiednio „… – powiat” lub „… – województwo”).
Ze wskazaniem konkretnej (jednej!) placówki oświatowej w danej JST, w której realizowany będzie
projekt (Wnioskodawcą może być np. Gmina Niwiska/
Szkoła Podstawowa w Przyłęku lub Powiat Mielecki – Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli
w Mielcu). Jeżeli dana szkoła jest częścią Zespołu Szkół,
powinno być to również ujęte w punkcie 2.1 wniosku (np.
Gmina Brzozów/Zespół Szkół w Górkach – Szkoła Podstawowa w Górkach). Jednocześnie nie powinno się wskazywać wyłącznie Zespołu Szkół, jako jednostki, w której realizowany będzie projekt, (możliwe jest to wyłącznie w przypadku, gdy projekt obejmuje swym zasięgiem uczniów lub

nauczycieli wszystkich szkół i przedszkoli wchodzących
w skład danego zespołu).
W tej sytuacji w części II wniosku powinno się
wskazać dane jednostki organizacyjnej JST (szkoły), która
została wskazana w punkcie 2.1 wniosku (używane przez
szkołę lub – jeżeli wskazano wyłącznie zespół szkół – przez
zespół). Status Wnioskodawcy (punkt 2.2 wniosku) – to
w tym przypadku „szkoła lub placówka oświatowa”.
Wariant nr 1 (wskazanie wyłącznie JST jako Wnioskodawcy) jest konieczny do zastosowania zwłaszcza
w momencie, kiedy projekt ma być realizowany w kilku
placówkach oświatowych (nie ma możliwości wskazywania w punkcie 2.1 wniosku kilku szkół).
W praktyce oznaczenie Wnioskodawcy wyłącznie
jako JST lub jako JST ze wskazaniem konkretnej szkoły –
nie pociąga za sobą żadnych różnic w realizacji projektu
(poza oczywiście tym, że projekt nie może być realizowany w innej placówce, niż wskazano to we wniosku).
Rzadko zdarza się, aby w projektach edukacyjnych
konieczne było wskazywanie jako Wnioskodawcy Urzędu
Gminy, Starostwa Powiatowego lub Urzędu Marszałkowskiego (jednostkami organizacyjnymi JST powołanymi
w celu realizacji działań oświatowych – zbieżnych z działaniami podejmowanymi w ramach PO KL są szkoły i kompetencji tych nie powinno się przekazywać jednostkom do
tego nie powołanym). Przypadek taki może ewentualnie
mieć miejsce w Poddziałaniu 9.1.1, kiedy w ramach projektu tworzony jest ośrodek wychowania przedszkolnego, a zadanie jego stworzenia zostało przekazane uchwałą
Rady Gminy do wykonania Urzędowi Gminy lub w Działaniu 9.4, kiedy formy podnoszenia kwalifikacji nauczycieli
są realizowane przez odpowiedni Wydział ww. urzędów.

Î
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PRZYGOTOWANIE PROJEKTU W RAMACH PO KL
Î Zapisy we wniosku
Jeżeli we wniosku (punkt 2.1) jako Wnioskodawcę
wskazano wyłącznie JST, informacje na temat tego, w której konkretnie placówce oświatowej realizowany będzie
projekt – powinny być zapisane w punkcie 3.5 wniosku.
Należy pamiętać o tym, że informacja ta nie powinna
pozostawać na poziomie zespołów szkół, ale wskazywać
wszystkie szkoły w owych zespołach, w których realizowany będzie projekt. Przygotowując wniosek należy więc
wypunktować wszystkie jednostki organizacyjne, wraz
z podaniem ich adresów oraz numerów NIP i Regon – jeśli dana jednostka je posiada (zostaną one wymienione
w umowie o dofinansowanie projektu jako jednostki,
w których realizowany jest projekt).
Jednocześnie należy pamiętać, że kwalifikowalne w projekcie będą wszystkie koszty, które powstaną
w wymienionych we wniosku (czy to w punkcie 2.1, czy
w punkcie 3.5) jednostkach. Dlatego też opisując system zarządzania projektem nie można zapominać o placówkach związanych z rozliczaniem finansowym placówek oświatowych. Oznacza to np., że jeżeli w systemie
oświatowym danej JST funkcjonuje Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół lub inna tego typu jednostka i będzie ona wykorzystywana do rozliczania dotacji
pochodzącej z PO KL (dotacja powinna być rozliczania
analogicznie do innych dotacji przekazywanych danej
szkole), to informacja na ten temat również powinna się
znaleźć w punkcie 3.5 wniosku. Jest to część systemu zarządzania projektem. Jeżeli dodatkowo w placówce tego
typu (np. ZEAS) powstawać będą jakieś koszty związane
z realizacją projektu (np. osoba zatrudniona w ramach
projektu jako księgowa będzie mieć podpisaną umowę
o pracę z ZEAS itp.) – należy ją potraktować (wymienić)
jak każdą inną jednostkę organizacyjną JST, w której realizowany jest projekt, wraz z podaniem jej adresu oraz
numerów NIP i Regon.

Wkład własny pochodzący z budżetu JST
W przypadku Poddziałania 9.1.1 oraz Działań 9.2
i 9.4 PO KL, w ramach współfinansowania krajowego
danego projektu, wymagany jest wkład własny JST. Każdorazowo warunek taki wskazywany jest w dokumentacji konkursowej. Wkład własny może pochodzić od
wszystkich placówek wymienionych we wniosku (np.
wkład pieniężny bezpośrednio z budżetu JST, wkład pieniężny lub niepieniężny poszczególnych jednostek wymienionych we wniosku, w których realizowany będzie
projekt).
Zasady szacowania i rozliczania wkładu własnego,
jak również związane z możliwością wskazania wkładu
niepieniężnego, są standardowe dla wszystkich Wnioskodawców i zostały opisane w Zasadach finansowania PO
KL oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

Podpisy
Niezależnie od zapisu w punkcie 2.1 wniosku (JST
lub JST/szkoła), każdorazowo wniosek jest traktowany jak
wniosek danej JST, w związku z czym podpisywany powinien być przez osoby decyzyjne dla JST (wójt, burmistrz,
starosta lub marszałek województwa) wraz z kontrasy-
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gnatą skarbnika danej JST. Możliwe jest jednak (co jest
uzasadnione zwłaszcza, jeśli jako Wnioskodawcę wskazuje się JST/konkretną placówkę oświatową), aby ww. osoby
upoważniły (pisemnie) kogoś innego do złożenia podpisu
w ich imieniu (np. dyrektora szkoły, jej główną księgową
lub inną osobę fizyczną). W punkcie 2.6 wniosku (osoba/y uprawniona/ne do podejmowania decyzji wiążących
w imieniu projektodawcy) należy wskazać tą osobę, która
faktycznie podpisze wniosek. Nie jest konieczne wskazywanie w punkcie tym danych osoby kontrasygnującej
wniosek (skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej).
W momencie składania wniosku konieczne jest,
aby osoby podpisujące wniosek w imieniu wójta, burmistrza, starosty lub marszałka województwa i/lub skarbnika danej JST posiadały pisemne upoważnienie do złożenia
wniosku w imieniu gminy, powiatu lub województwa od
ww. osób (nie ma konieczności podejmowania na tym
etapie uchwał). Upoważnienie to nie stanowi załącznika
do wniosku, jednak powinno się znajdować w dokumentacji projektu i będzie przedstawiane w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu oraz podlegać kontroli.
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
uzależnione jest dodatkowo od podjęcia uchwały rady
gminy, zarządu powiatu lub zarządu województwa, dotyczącej przyjęcia wniosku do realizacji. Uchwała ta powinna pozwalać na zidentyfikowanie konkretnego projektu tzn. określić jego tytuł, jeśli to możliwe – numer,
kwotę budżetu (z wyszczególnieniem wkładu własnego
JST) oraz Działanie lub Poddziałanie PO KL, w którym
realizowany ma być projekt. Na podstawie ww. uchwały możliwe jest podpisanie umowy. Osobą podpisującą
umowę o dofinansowanie projektu jest wójt, burmistrz
lub starosta (w przypadku wniosków województwa
umowa zastępowana jest zakresem obowiązków, przyjmowanym uchwałą zarządu województwa) oraz skarbnik danej JST. Analogicznie do składania wniosku, ww.
osoby mogą upoważniać inne osoby do podpisywania
lub kontrasygnowania umowy.
Małgorzata Kawalec

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU W RAMACH PO KL

DIAGRAM SIECI PROJEKTU
Diagram sieci projektu przedstawia kolejność, w jakiej mogą być wykonywane zadania w projekcie. Podstawową jednostką analizy w diagramie sieci jest zadanie.
Każde zadanie reprezentowane jest przez prostokątny
blok, zwany węzłem działania. Strzałki reprezentują relacje każdego działania z innymi działaniami - poprzedzającymi to działanie (poprzednikami) i następującymi po nim
(następnikami).

Rysunek 1. Przykładowy diagram sieci projektu

Węzeł działania składa się z kilku punktów węzłowych. Punkty węzłowe są to właściwości działania mające
związek z czasem. Zaliczamy do nich:
• oczekiwany czas trwania działania (E),
• najwcześniejszy czas rozpoczęcia działania (NWP),
• najpóźniejszy czas rozpoczęcia działania (NPP),
• najwcześniejszy czas zakończenia działania (NWK),
• najpóźniejszy czas zakończenia działania (NPK),
• zapas czasu - bufor swobodny (BS),
• zapas czasu – bufor całkowity (BC).

Rysunek 2. Węzeł działania

Bufor swobodny – określa przedział czasu, o który
można opóźnić rozpoczęcie danego działania bez wpływu
na czas rozpoczęcia działania następnego.
Bufor całkowity natomiast określa o ile dane działanie może się opóźnić bez opóźnienia daty zakończenia
projektu.
Ponadto w diagramie sieci działania możemy wyróżnić zmienne opóźnione, które przedstawiają przerwy
i opóźnienia pomiędzy działaniami.
Diagram sieci jest konstruowany od strony lewej
do strony prawej. Każde działanie w diagramie ma co najmniej jeden poprzednik i następnik. Wyjątkiem są tutaj
działanie pierwsze (nie mające poprzednika) i ostatnie
(nie mające następnika).
Punktem wyjścia w opracowaniu diagramu sieci
jest ustalenie sieci relacji pomiędzy działaniami. Działania
A i B są zależne jeżeli rezultat działania B jest uzależniony
od wykonania działania A. Możemy wyróżnić następujące
rodzaje zależności:
– Koniec – początek (KP). Oznacza ona, że działanie
A musi zostać zakończone zanim rozpocznie się działanie B.
Innymi słowy rozpoczęcie działania B jest uwarunkowane
zakończeniem działania A. Jest to najczęściej występująca
zależność w diagramie sieci i jednocześnie najprostsza.

– Początek – początek (PP). Zależność ta oznacza,
że działanie B może się rozpocząć, kiedy rozpocznie się
działanie A. Działanie B więc nie może się rozpocząć wcześniej, zanim nie zacznie się działanie A. Obydwa działania
mogą rozpocząć się jednocześnie.

– Początek – koniec (PK). Zależność początek – koniec oznacza, że działanie B nie może się zakończyć wcześniej niż rozpocznie się działanie A. Zależność ta jest stosunkowo skomplikowana i w praktyce występuje bardzo
rzadko.

– Koniec – koniec (KK). Zależność ta oznacza, że
działanie B nie może się zakończyć wcześniej niż zakończy
się działanie A.

Powyższe typy zależności pomiędzy działaniami wynikają z ograniczeń łączących te działania. Ograniczenia
mają wpływ na kolejność działań w projekcie i tym samym
na relacje występujące pomiędzy poszczególnymi działaniami. Możemy wyróżnić ograniczenia techniczne, związane z zarządzaniem, między projektowe oraz czasowe.

Ograniczenia techniczne
Zależności techniczne między działaniami powstają
wówczas gdy warunkiem rozpoczęcia realizacji kolejnych
działań jest dostarczenie rezultatów działań poprzednich.
Mogą one wynikać z:
– indywidualnych ocen i związanych z tym decyzji
menadżera projektu (tzw. ograniczenia swobodne).
Menadżer projektu może zmieniać zależność PP na
KP celem ograniczenia ryzyka procesu,
– sprawdzonych wzorców wynikających z najlepszych
praktyk. Menadżer określa relacje pomiędzy działaniami na podstawie doświadczenia własnego lub
innych osób. Doświadczenie jest szczególnie ważne
gdy w projekcie ma być zastosowana nowoczesna
dotychczas nie wykorzystywana technologia,
– związane z unikalnymi zasobami. Z takim ograniczeniem mamy do czynienia w sytuacji ograniczonej
ilości zasobów kluczowych dla realizacji projektu.
Menadżer projektu musi w tym przypadku przyjąć

Î
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w stosunku do zadań wymagających wykorzystania
rzadkiego zasobu takie ograniczenia, aby nie stały
się one wąskim gardłem.

Ograniczenia związane z zarządzaniem
Ograniczenia te są narzucane z góry przez zarządzających. Na przykład decyzją zarządu menadżer musi przyspieszyć datę zakończenia projektu. Część zależności KP
zostanie więc zmieniona na PP.

Ograniczenia między projektowe
Pojawiają się one wówczas, gdy rezultaty jednego
projektu są potrzebne do pracy nad kolejnym. Ograniczenia między projektowe wynikają z zależności między działaniami wytwarzającymi rezultaty w jednym projekcie,
a działaniami w innym projekcie wymagającymi zastosowania osiągniętych rezultatów.

Ograniczenia czasowe
Ograniczenie czasowe polega na tym, że zgodnie
z harmonogramem menadżer projektu musi rozpocząć
lub zakończyć działanie w terminie określonym konkretną
datą.
Mając stworzony diagram sieci możemy przystąpić
do konstruowania wstępnego harmonogramu projektu
wykorzystując metodę ścieżki krytycznej (CPM – Cri cal

Path Method). Metoda CPM oraz analiza wstępnego diagramu sieci projektu będzie przedmiotem artykułu w kolejnym numerze biuletynu.
Podsumowując diagram sieci projektu możemy
praktycznie wykorzystywać na etapie planowania, wdrażania i kontroli projektu.
Diagram sieci daje czytelny obraz relacji między działaniami. Przedstawiając diagram sieci w formie graficznej
członkowie zespołu planowania mogą szybciej podejmować decyzje dotyczące tworzenia harmonogramu.
Na etapie wdrażania menadżerowie projektu, wykorzystując odpowiednie oprogramowanie (np. MsProject) mogą aktualizować dane dotyczące projektu, w miarę wykonywania kolejnych działań i na tej podstawie uściślać prognozowany czas zakończenia projektu. Diagram
sieci umożliwia również wykrywanie potrzeb zmiany
harmonogramu lub relacji zasobów. Ponadto porównując
harmonogram planowany z tym, który jest na bieżąco aktualizowany, menadżer projektu może odkryć odchylenia
od wykonania planu, i w zależności od ich skali, podjąć
działania korygujące.
Paweł Zamorski
Źródło: Robert K. Wysocki, Rudd McGary – Efektywne zarządzanie
projektami, Wydawnictwo Helion, 2005 r.; Nancy Mingus - Zarządzanie projektami – Wydawnictwo Helion, 2002 r.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI PROJEKTU
NA MIEJSCU - ZASADY DOKUMENTOWANIA WYDATKÓW
PONOSZONYCH W PROJEKTACH REALIZOWANYCH
W RAMACH PO KL
Zgodnie z Zasadami ﬁnansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki punkt 3.1.3 „Co do zasady, Beneﬁcjent nie ma obowiązku załączania kserokopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. Dokumenty te są archiwizowane w siedzibie Beneﬁcjenta i udostępniane w trakcie kontroli na miejscu dokonywanej przez
Instytucję Pośredniczącą …”. W związku z tym dokumenty księgowe potwierdzające poniesione wydatki
będą sprawdzane nie jak w poprzednim okresie programowania podczas weryﬁkacji wniosku Beneﬁcjenta o płatność lecz podczas kontroli na miejscu.
Zatem na początek kilka istotnych kwestii dotyczących
samego procesu kontroli projektu na miejscu
Kontrola realizacji projektu ma na celu weryfikację
prawidłowości realizacji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz załączonym do niej wnioskiem
o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz sprawdzenie
czy postęp realizacji projektu oraz wydatki poniesione
i przedstawione we wnioskach o płatność są zgodne ze
stanem rzeczywistym.
Kontrole projektów mogą mieć charakter planowy
lub doraźny tak w trakcie jak i na zakończenie realizacji
projektu.
Kontrole planowe wynikają z zatwierdzonego Rocznego Planu Kontroli. Kontrola planowa obejmuje swym zakresem całość dokumentacji związanej z działaniami podjętymi
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w ramach realizowanego projektu. Ponadto w przypadku
kontroli planowej każdy z kontrolowanych projektów może
być przedmiotem wizyty monitoringowej, której celem jest
weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego
postępu rzeczowego projektu (np. w miejscu szkolenia, stażu,
konferencji). W przypadku kontroli planowych termin przekazania zawiadomienia o planowanej kontroli wynosi co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.
Kontrole doraźne nie wynikają z Rocznego Planu
Kontroli lecz są wszczynane w przypadku:
• wystąpienia nieprawidłowości, uchybień lub zaniedbań ze strony Beneficjenta,
• otrzymania przez jednostkę kontrolującą informacji
lub skarg dotyczących domniemanych nieprawidłowości w projekcie,

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL
• w sytuacji gdy w projekcie wprowadzane są częste
(istotne) zmiany.
Dlatego też przedmiot kontroli doraźnej może dotyczyć tylko danego obszaru realizacji projektu lub konkretnego zadania którego poprawna realizacja budzi wątpliwości. Kontrole doraźne mogą być przeprowadzone
bez zapowiedzi lub z minimalnym wyprzedzeniem.
Szczegółowe informacje dotyczące procesu kontroli, odpowiednich terminów, przedmiotu kontroli oraz sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych można znaleźć w aktualnych Zasadach kontroli w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 opracowanych
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Dokumentowanie poniesionych wydatków związanych
z realizowanym projektem
Ponieważ czynności kontrolne mają na celu zweryfikowanie zakładanych we wniosku o dofinansowanie
projektu działań do rzeczywiście wykonanych, zatem dokumentacja związana z projektem powinna odzwierciedlać faktyczny stan realizacji projektu. W związku z tym
charakteryzować winna ją przede wszystkim przejrzystość
i uporządkowanie. Niemniej jednak to Beneficjent sam decyduje o sposobie uporządkowania dokumentacji, a sposób przechowywania jaki zastosuje powinien ułatwić realizację projektu. Pamiętać należy również o odpowiednim
oznaczeniu i opisie dokumentacji. Segregatory zawierające
dokumentację związane z realizacją projektu powinny zawierać odpowiednie znaki graficzne (zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), nazwę i numer projektu
(umowy), kategorię archiwalną lub informację o przechowywaniu dokumentów do dnia 31.12.2020 r. oraz krótki
opis zawartości. Zatem najlepszym rozwiązaniem wydaje
się tematyczne uszeregowanie dokumentacji projektu.
Doświadczenia z kontroli przeprowadzonych
w poprzednim okresie programowania wskazują, że dokumentacja merytoryczna realizowanego projektu nie
stanowi dla Beneficjentów większego problemu, problemy pojawiają się w przypadku dokumentacji finansowoksięgowej.
Przystępując do ustalania zasad postępowania
z dokumentacją finansowo-księgową w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na dokumenty wewnętrzne
jednostki. Należy pamiętać by z chwilą rozpoczęcia realizacji projektu uaktualnione zostały dokumenty związane
z funkcjonowaniem jednostki np. zasady (polityka) rachunkowości wraz z zakładowym planem kont, regulamin
obiegu dokumentów, zasady archiwizowania dokumentacji projektowej, lista osób upoważnionych do wykonywania czynności związanych z obiegiem dokumentów
(sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym,
merytorycznym, poświadczanie zgodności kopii z oryginałem, poświadczenie zgodności poniesionych wydatków z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, itp.). Aktualizacja ta ma na celu
uwzględnienie przez jednostkę w swojej podstawowej
działalności realizacji projektu i związaną z tym tworzoną
dokumentacją. Ważną kwes ą jeśli chodzi o aktualizację
dokumentów wewnętrznych jest kwes a miejsca przechowywania oryginałów dokumentów. Należy pamiętać,

że oryginały dokumentów dotyczących realizowanego
projektu, zgodnie z umową oraz dokumentacją programową, należy przechowywać do 31 grudnia 2020 r. dlatego też Beneficjent powinien tak zaplanować miejsce przechowywania dokumentów by warunek ten spełnić.
Po dokonaniu uaktualnienia dokumentów można przejść do procesu dokumentowania poniesionych
wydatków. Dokumentem potwierdzającym poniesiony
w ramach projektu wydatek jest dowód księgowy zgodny z art. 21 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września
1994 r. (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
Należy pamiętać, że w zależności od rodzaju wydatku
mamy do czynienia z różnymi dowodami księgowymi.
W dalszej części zamieszonych zostanie kilka wskazówek
dla Beneficjentów dotyczących zasad dokumentowania
wydatków w ramach projektów przyjętych przez Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
Dokumentacja związana z wynagrodzeniami w ramach
projektu
Wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu zatrudnionego na podstawie umowy
o pracę.
Dokumentem potwierdzającym poniesiony wydatek będzie lista płac wraz z załącznikiem do listy płac
(uwzględniającym wynagrodzenia na rzecz projektu osób
zaangażowanych w jego realizację). Na podstawie ww.
dokumentu Beneficjent wykazuje wynagrodzenie bru o.
We wniosku o płatność jako datę zapłaty należy wskazać
datę wypłaty wynagrodzeń personelowi (ne o), datę
przekazania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne płacone przez ubezpieczonego.
Wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację
projektu na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa
zlecenie, umowa o dzieło).
Dokumentem potwierdzającym poniesiony wydatek będzie rachunek za wykonane zlecenie lub dzieło na
podstawie umowy cywilnoprawnej. Należy zaznaczyć, że
w przypadku gdy instytucja wykonuje listę płac do umów
cywilnoprawnych jest ona jedynie dokumentem wtórnym
tworzonym na potrzeby instytucji a tym samym nie jest
ona dokumentem potwierdzającym poniesiony wydatek,
w przypadku braku rachunku do umowy cywilnoprawnej.
We wniosku o płatność należy wykazać rachunek do umowy cywilnoprawnej w kwocie bru o (rachunek powinien
zawierać kalkulację kwoty zgodnie z zapisami umowy oraz
budżetu projektu). Ponadto w przypadku umowy o dzieło
należy pamiętać o potwierdzeniu odebrania dzieła. Zespół kontrolujący podczas wykonywania czynności może
poprosić Beneficjenta o udostępnienie wykonanego dzieła celem weryfikacji zgodności z zawartą umową.
Z wynagrodzeniem związane są również składki na
ubezpieczenie społeczne opłacane przez płatnika.
Dokumentem potwierdzającym poniesiony wydatek będzie deklaracja rozliczeniowa składek ZUS P DRA.
Na podstawie dokumentu Beneficjent wykazuje składki
na ubezpieczenie społeczne płacone przez płatnika od
wynagrodzeń. We wniosku o płatność jako datę zapłaty
należy wskazać datę przekazania składek do ZUS.
Î
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Î Przejazdy personelu projektu
W każdym przypadku wyjazd powinien być uzasadniony merytorycznie a jego celowość potwierdzona
w odniesieniu do projektu. Rozliczanie kosztów podróży
powinno odbywać się zgodnie z regulaminem wewnętrznym Beneficjenta, które nie powinny jednak kolidować
z poniższymi zaleceniami.
Dokumentem potwierdzającym poniesiony wydatek, w przypadku rozliczania kosztów podróży personelu
projektu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
będzie polecenie wyjazdu służbowego (delegacja). Do
rozliczenia delegacji należy załączać dokumenty potwierdzające wydatki związane z podróżą służbową, tj. rachunki za noclegi, bilety określonego środka transportu lub
ewidencję przebiegu pojazdu, w sytuacji gdy pracownik
odbył podróż służbową samochodem prywatnym (chyba,
że regulamin wewnętrzny instytucji stanowi inaczej). Aby
rozliczyć paliwo w przypadku samochodu służbowego
(tylko w przypadku personelu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę) należy posiadać:
• informację o zużyciu paliwa przez samochód służbowy potwierdzone przez stację diagnostyczną,
• kartę przebiegu pojazdu,
• polecenie wyjazdu służbowego.
Dokumentem potwierdzającym poniesiony wydatek w przypadku rozliczania kosztów podróży personelu
projektu zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej będzie rachunek do umowy wystawiony przez
zleceniobiorcę. Co do zasady koszt przejazdów powinien
zawierać się w stawce wynikającej z umowy cywilnoprawnej może zaś być kwalifikowalny, jeśli treści umowy cywilnoprawnej precyzuje również zwrot kosztów
podróży. Natomiast koszt delegacji, w przypadku umów
cywilnoprawnych nie jest kwalifikowalny ponieważ delegacje mają miejsce tylko w przypadku umów o pracę.
W przypadku umowy cywilnoprawnej zleceniobiorca
przedstawia rachunek kosztów podróży do umowy zlecenia, który jest obarczony wszystkimi składkami, jakie
wynikają z umowy cywilnoprawnej tj. składki na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wynikające z przepisów dot. opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku takich rachunków nie ma również
zwolnienia z odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. Wyjątek, zgodnie z art. 21 [Zwolnienia] ust. 16
b) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), stanowią „diety i należności za czas podróży osoby niebędącej
pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych
ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra
właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży
służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju,
z zastrzeżeniem ust. 13”. Ponadto zwrócone zleceniobiorcy koszty podróży uważa się za przychód osiągnięty z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Jednocześnie
przychód ten stanowi podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenie społeczne – tym samym na ubezpieczenie
zdrowotne, zgodnie z pismem ZUS Oddział w Rzeszowie
znak 350000/Duo/450/2255/2008 z dnia 16.09.2008 r.
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Dojazdy uczestników projektu
Dokumentem potwierdzającym poniesiony wydatek będzie zestawienie wydatków. Zestawienie to może
być dokumentem związanym z dojazdem poszczególnych
uczestników na zajęcia lub zestawieniem zbiorczym wynikającym z pojedynczych wniosków uczestników projektu (zależnie od regulaminu wewnętrznego w jednostce).
Zestawienie takie powinno zawierać potwierdzenie otrzymania refundacji kosztów dojazdu przez danego uczestnika. W celu udokumentowania wysokości poniesionego
kosztu przejazdu, każdy z wnioskujących powinien przedłożyć co najmniej jeden bilet w jedną stronę (najtańszego
środka komunikacji publicznej) lub w przypadku różnych
kwot, bilety w obie strony. W uzasadnionym przypadku
(np. utrudnionego dojazdu lub braku możliwości skorzystania z komunikacji publicznej), potwierdzeniem poniesienia kosztu może być oświadczenie korzystania z własnego samochodu przy czym:
• w przypadku dojazdu własnym środkiem transportu, zwracana będzie kwota do wartości biletu najtańszego środka transportu komunikacji publicznej na danej trasie, po złożeniu przez uczestnika
projektu wniosku o zwrot kosztów dojazdu z podaniem: trasy dojazdu, kosztu, nr rejestracyjnego
samochodu itp.; Beneficjent musi jednak potwierdzić, że koszt dojazdu dotyczy najtańszego środka
komunikacji publicznej (np. bilety kolejowe II klasy,
bilety autobusowe PKS, komunikacji miejskiej itp.)
na danej trasie,
• w przypadku dojazdu środkami komunikacji publicznej, uczestnik projektu powinien przedstawić
komplet biletów przejazdowych (tam i z powrotem)
za 1 dzień uczestniczenia w danej formie wsparcia,
natomiast kwotę zwrotu kosztów dojazdu stanowić
będzie koszt dojazdu na jeden dzień uczestnictwa
w projekcie pomnożony przez liczbę dni obecności
uczestnika projektu w okresie trwania danej formy wsparcia; z uwagi na utratę czytelności biletów
z upływem czasu Beneficjent winien przechowywać oryginalne bilety oraz ich kserokopie.
Zwrot kosztów dojazdu dotyczy tylko uczestników projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowana jest dana forma wsparcia
Kwalifikowalne są również wydatki poniesione
przez Beneficjenta w związku z organizacją transportu
zbiorowego (np. poprzez wynajem minibusa lub autobusu) w sytuacji, gdy nie jest możliwy dojazd uczestników
projektu we własnym zakresie lub dostępnymi środkami
komunikacji publicznej lub organizacja takiego transportu
jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem. Dokumentem
poświadczającym dokonanie wydatku będzie w takiej sytuacji faktura wystawiona przez firmę przewozową (przewoźnika) za usługę transportową.
W każdym z wyżej wymienionych przypadków Beneficjent powinien posiadać listę obecności uczestników
na zajęciach (z ich własnoręcznymi podpisami).
Ubezpieczenie uczestników
Dokumentem potwierdzającym poniesiony wydatek w przypadku ubezpieczenia uczestników projektu
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będzie polisa ubezpieczeniowa. Załącznikiem do polisy
będzie zaś lista osób objętych ubezpieczeniem.
Koszty i prowizje bankowe
Dokumentem potwierdzającym poniesiony wydatek w przypadku prowadzenia rachunku bankowego
oraz kosztów operacji bankowych będzie odpowiedni wyciąg bankowy. We wniosku o płatność wydatek taki będzie wykazywany w jednej pozycji jako zsumowana opłata
za prowadzenie rachunku bankowego oraz opłaty za operacje bankowe.
Inne wydatki
Dokumentem potwierdzającym poniesiony wydatek
w przypadku innym niż wymienione powyżej będzie zazwyczaj faktura lub rachunek. W niektórych przypadkach
oprócz faktury występować będą dodatkowo załączniki:
• catering – podpisana przez uczestników lista obecności na zajęciach,
• materiały szkoleniowe – zestawienie odebranych
materiałów szkoleniowych, zawierające wyszczególnienie pozycji składających się na komplet materiałów szkoleniowych, uczestnik poświadcza odebrane materiały własnoręcznym podpisem,
• noclegi uczestników – lista uczestników, którzy skorzystali z noclegów (z podpisami uczestników).
Koszty pośrednie rozliczane na podstawie rzeczywiście
poniesionych wydatków
Zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie poniesionych wydatków
jest możliwe w szczególności w przypadku gdy wyliczone
koszty pośrednie Beneficjenta są wyższe niż limity kosztów pośrednich, które można rozliczać ryczałtem.
W przypadku rozliczania kosztów pośrednich na
podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, zasady
dotyczące kosztów pośrednich są analogiczne jak w przypadku kosztów bezpośrednich. Ponadto możliwe jest dokonywanie przesunięć środków między zadaniami a kosztami pośrednimi rozliczanymi na podstawie rzeczywiście
poniesionych wydatków, wówczas łączna wartość wymienionych kosztów traktowana jest jak wartość zadania.”
Dopuszczalne są przesunięcia do 10% kwoty wydatków związanych z realizacją danego zadania, przy zachowaniu relacji kosztów personelu do pozostałych kosztów.
„W przypadku rozliczania kosztów pośrednich na
podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, w umowie o dofinansowanie nie jest wykazywany limit procentowy kosztów pośrednich. Beneficjent rozlicza bowiem
wydatki pośrednie na podstawie dokumentów księgowych do wysokości łącznej określonej w zatwierdzonym
budżecie projektu. W związku z powyższym, wydatki
pośrednie są wykazywane w zestawieniu poniesionych
wydatków, załączanym do wniosku o płatność ze wskazaniem szczegółowym dokumentów rozliczanych w danym
wniosku o płatność.
Jednocześnie, Beneficjent ma obowiązek zbierania
i opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie
poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki pośrednie. Dokumenty te wykazywane są we wnio-

sku o płatność w zestawieniu poniesionych wydatków
na zasadach analogicznych dla wydatków bezpośrednich
i mogą podlegać kontroli na miejscu.
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem
Zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Dokumenty księgowe dotyczące kosztów pośrednich rozliczanych
ryczałtem nie podlegają wymogom ewidencyjnym dotyczącym dokumentacji projektu, muszą natomiast być
ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. Brak wymogu ewidencjonowania w projekcie kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem oznacza, że wydatki z nimi związane wykazane we wniosku
o płatność nie podlegają kontroli na miejscu. Podczas
kontroli na miejscu możliwe jest jednak zweryfikowanie
prawidłowości metodologii wyliczania kosztów pośrednich przedstawionej przez Beneficjenta na etapie wnioskowania o środki w ramach PO KL (w szczególności, czy
kwoty, w oparciu o które Beneficjent wyliczył koszty pośrednie są rzeczywiste).
Należy pamiętać, że:
• wszelkie redukcje kosztów bezpośrednich (np.
w związku z korektami finansowymi) mają wpływ
na ryczałtową kwotę kosztów pośrednich,
• wszelkie (nieprzewidziane) przychody powstałe
w ramach projektu powinny być odliczane od całkowitych kosztów zadeklarowanych dla takiego
projektu (po wyliczeniu kosztów pośrednich według stawki ryczałtowej).”
Dowody księgowe powinny być odpowiednio opisane, aby widoczny był związek wydatku z projektem, zgodnie
z Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Opis dowodu księgowego powinien być umieszczony
na jego odwrocie. W przypadku małego formatu dokumentu opis powinien rozpoczynać się na odwrocie dokumentu
zaś dalsza jego część na załączniku trwale połączonym z dokumentem. Wzór wymaganego opisu dokumentu dostępny
jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie. Należy pamiętać by każdy dowód księgowy,
który traci czytelność z upływem czasu, ze względu na jego
sposób wytwarzania, skopiować i taką kopię przechowywać
wraz z oryginałem w celach dowodowych.
We wniosku o płatność Beneficjent przedstawia
zarówno postęp rzeczowy, jak i finansowy projektu. Opi- Î
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Î sując postęp rzeczowy należy wykazywać rzeczywiście
zrealizowane działania w obrębie zadań wskazanych
w harmonogramie projektu według stanu na koniec okresu rozliczeniowego. Postęp finansowy realizacji projektu
polega na przedstawieniu wszystkich wydatków kwalifikowalnych (łącznie z wkładem własnym) poniesionych
w ramach projektu w danym okresie rozliczeniowym oraz
narastająco od początku realizacji projektu. Do wniosku
o płatność Beneficjent załącza wszystkie wyciągi bankowe z rachunku bankowego wyodrębnionego na potrzeby
projektu, obejmujące rozliczany we wniosku okres pono-

szenia wydatków. Do wniosku, w przypadku wydatków
poniesionych z innych rachunków bankowych, Beneficjenta, dołączyć należy również wyciągi bankowe z tych
rachunków. W przypadku operacji gotówkowych wystarczającym dowodem jest faktura lub inny dokument księgowy o równorzędnej wartości dowodowej z adnotacją
„zapłacono gotówką” lub z innymi dokumentami potwierdzającymi rozchód z kasy Beneficjenta. Instytucja Pośrednicząca może zażądać również innych dokumentów, np.
raportów kasowych.
Mariusz Blicharz

NOWA STRONA INTERNETOWA DLA PROGRAMU
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Początkiem października br. Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie uruchomił nową stronę internetową
w całości poświęconą wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Stronę można wczytać klikając na stronie głównej
WUP w Rzeszowie: www.wup-rzeszow.pl baner Program Operacyjny Kapitał Ludzki

lub bezpośrednio wpisując w przeglądarce internetowej
następujący adres: http://pokl.wup-rzeszow.pl.
Na stronie startowej znajduje się ogólny opis Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Menu strony zostało rozmieszczone zarówno po lewej i prawej stronie witryny.
W Aktualnościach na bieżąco zamieszczane są
ogłoszenia o konkursach, spotkaniach, szkoleniach oraz
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wyjaśnienia IZ. Po dwóch tygodniach wiadomości ściągane są ze strony. Wyjaśnienia IZ, które zostały ściągnięte
z Aktualności znajdą Państwo w zakładce Wyjaśnienia
i interpretacje.
Opis Priorytetów wraz z danymi kontaktowymi pracowników poszczególnych wydziałów znajduje się w zakładkach Priorytet VI-IX.
W zakładce Wdrażanie PO KL znaleźć można harmonogram konkursów na dany rok, listę zakończonych
konkursów, listę członków KOP oraz asesorów.
W Wynikach konkursów znajdują się listy rankingowe oraz listy podpisanych umów w ramach każdego
konkursu.
Dokumenty do pobrania zostały podzielone na
pięć przejrzystych grup, skąd można pobrać dokumenty
programowe.
W Promocji projektów znajdują się logotypy niezbędne podczas oznaczania projektów oraz Wytyczne dotyczące oznaczania projektów i Plan komunikacji PO KL.
Szczególną uwagę zwracam na baner Baza projek-

AKTUALNOŚCI
tów PO KL, który pozwala przeglądać wszystkie oferty
szkoleń, warsztatów, itp. finansowanych w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na Priorytety. Wyszukiwarka projektów „przegląda” zasoby strony
wg wybranych słów kluczowych z zakresu grupy docelowej, zakresu projektu oraz Działań.
Przykład:
Osoba bezrobotna chce wziąć udział w szkoleniu
komputerowym. W „grupie docelowej” należy wybrać:
osoba niepracująca lub osoby bezrobotne lub osoby nieaktywne zawodowo; w „zakresie projektu” – informatyka; kliknąć przycisk „Szukaj”; wyświetlona zostanie lista
projektów spełniająca powyższe kryteria, kliknięcie interesującego tytułu spowoduje wyświetlenie na dole strony
tabeli zawierającej opis danego projektu.
Baner Generatory wniosków daje możliwość ściągnięcia Generatora Wniosków Aplikacyjnych oraz Płatniczych wraz z instrukcjami natomiast w Publikacjach
i prezentacjach znaleźć można Biuletyny WUP, ulotki in-

formacyjne oraz prezentacje omawiane na spotkaniach
i szkoleniach.
Powstała również strona dla osób niedowidzących,
stronę uruchamia się po kliknięciu baneru Wersja strony
dla niedowidzących.

Oddaliśmy do Państwa dyspozycji stronę, która charakteryzuje się przejrzystością i elastyczności, dzięki czemu
nawet osoby na co dzień nie korzystające z komputera nie
będą mieć trudności z wyszukiwaniem informacji. Widzimy
duże zainteresowanie zawartością strony, od chwili uruchomienia strony zarejestrowaliśmy 49 195 wejść.
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony
Renata Chmaj

SZANSA DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
REKRUTACJA W RAMACH DZIAŁANIA 6.2
JESZCZE W TYM ROKU
Działanie 6.2 zakłada wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie poniższych instrumentów:
• doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie
wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia
i prowadzenia działalności gospodarczej,
• przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł,
• wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy
od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie wypłacane miesięcznie
w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą
w efektywnym wykorzystaniu dotacji. Wsparcie takie przysługuje wyłącznie osobom, które rozpoczęły
działalność w ramach danego projektu.
Pomoc w ramach projektu jest kompleksowa, co
oznacza, że oprócz dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, osoba zakwalifikowana do projektu
będzie uczestniczyła w szkoleniach, a także będzie miała
możliwość uzyskania wsparcia pomostowego o charakterze doradczym i finansowym przez okres do 12 miesięcy
od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Stanowi to
dużą pomoc i ułatwienie dla osób stawiających pierwsze
kroki we własnej działalności gospodarczej. W przypadku,
kiedy młody przedsiębiorca nie będzie generował zysków
na początku swej działalności, nie będzie musiał martwić
się o sfinansowanie opłat związanych z prowadzeniem firmy, np. składek do ZUS.

Należy jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie
osoby, które zakwalifikują się do projektu, otrzymają później przedmiotową dotację.
Po zakończeniu szkoleń, każdy ich uczestnik będzie
musiał opracować swój własny biznes plan, który podlegał
będzie ocenie przez komisję specjalnie stworzoną na potrzeby projektu. Dofinansowanie otrzymają te osoby, które
przygotują najlepsze biznes plany. W trosce o przejrzystość
i uczciwość procedur przyznawania dotacji, osoby zatrudnione u projektodawcy, partnera lub wykonawcy nie będą
mogły być uczestnikami realizowanego projektu.
Osoba zakwalifikowana do dofinansowania musi
zarejestrować swoją przyszłą działalność gospodarczą.
Dopiero wtedy będzie mogła otrzymać wsparcie finansowe w ramach projektu. Powinno ono służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie
nowej firmy. Kwota wsparcia nie jest mała. Może sięgać
40 tysięcy złotych. Do tego dochodzi wspominane wcześniej wsparcie pomostowe.
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podpisze
umowy o dofinansowanie projektów z czterema podmiotami, które pozytywnie przeszły procedurę naboru.
Największy projekt został złożony przez Agencję
Rozwoju Regionalnego z Mielca. Będzie on realizowany
w partnerstwie wraz z sześcioma instytucjami z terenu
województwa podkarpackiego: Cechem Rzemiosł Różnych w Jaśle, Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju, Podkarpacką Izbą Gospodarczą w Krośnie, Regionalną Izbą
Gospodarczą w Stalowej Woli, Towarzystwem „Altum”
z Rzeszowa, a także Przemyską Agencją Rozwoju Regionalnego. Wielość partnerów projektu oznacza, że osoby Î
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Î zainteresowane uzyskaniem dotacji, będą mogły się zgłaszać nie tylko do siedziby projektodawcy, ale również do
wszystkich wyżej wymienionych jej partnerów. Do otrzymania wsparcia w ramach powyższego projektu kwalifikują się osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, należące do co najmniej jednej z wymienionych
poniżej grup:
• osoby zamieszkujące tereny wiejskie,
• kobiety,
• osoby młode w przedziale wiekowym 18-34 lat,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji to 1 stycznia 2009 roku.
Kolejną instytucją, która będzie realizowała przedmiotowe Działanie jest Centrum Rozwoju Społeczno Ekonomicznego z Sielca. Do otrzymania wsparcia w ramach
powyższego projektu kwalifikują się osoby zamieszkałe na
terenie powiatów dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego,
rzeszowskiego ziemskiego oraz miasta Rzeszów, należące
do co najmniej jednej z wymienionych poniżej grup:
• kobiety w wieku 18-34 lat,
• osoby z terenów wiejskich w wieku 18-34.

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji to 1 grudnia 2008 roku.
Ocenę formalną oraz merytoryczną z powodzeniem
przeszła również Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Do otrzymania wsparcia w ramach opracowanego przez nią projektu kwalifikują się osoby zamieszkałe
na terenie województwa podkarpackiego, należące do co
najmniej jednej z wymienionych poniżej grup:
• osoby w wieku 18-34 lat,
• kobiety,
• mieszkańcy obszarów wiejskich.
Tarnobrzeska Agencja realizuje swój projekt od
1 października 2008 roku.
Swój projekt realizował będzie także Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z Sandomierza. Biuro tego projektu będzie mieścić się w Stalowej
Woli. W tym wypadku, do otrzymania wsparcia w ramach
powyższego projektu kwalifikują się osoby zamieszkałe na
terenie powiatu stalowowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego ziemskiego, oraz miasta Tarnobrzeg, należące do co
najmniej jednej z wymienionych poniżej grup:
• mieszkańcy obszarów wiejskich, mieszkańcy obszarów
miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys.,
• osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co
najmniej kolejnych 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat,
• kobiety,
• osoby do 25 roku życia,
• osoby po 45 roku życia.
Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji to 1 stycznia 2009 roku.
Wszystkie dane teleadresowe wyżej wymienionych
instytucji zostaną opublikowane po podpisaniu umów
o dofinansowanie projektu na podstronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dotyczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: h p://pokl.wup-rzeszow.pl.
Młodzi przedsiębiorcy, którym nie uda się otrzymać
dotacji w ramach opisywanych powyżej projektów, będą
mieli na to jeszcze jedną szansę. Aktualnie Wojewódzki
Urząd Pracy w Rzeszowie prowadzi kolejny nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach
Działania 6.2. W pierwszym kwartale przyszłego roku
zostaną wyłonione kolejne instytucje, które będą odpowiedzialne za przyznawanie jednorazowych środków na
rozpoczynanie działalności gospodarczej.
Bartosz Kostecki

Co zrobić, by uzyskać dotację?
Należy skontaktować się instytucją realizująca Działanie 6.2. Tam można uzyskać informację,
czy spełnia się kryteria pozwalające na udział w projekcie.
Osoby zakwalifikowane do projektu, muszą odbyć szkolenie z zakresu zakładania oraz prowadzenia
działalności gospodarczej. Szkolenie jest obowiązkowe i nie ma możliwości uzyskania dotacji bez jego ukończenia.
Po wsparciu szkoleniowym należy stworzyć własny biznes plan. Pomogą w tym doradcy zatrudnieni w ramach
projektu.
Opracowane biznes plany oceniane są przez Komisję Oceny Wniosków, działającą przy każdym
z podmiotów realizujących Działanie 6.2. Po pozytywnej ocenie, aby otrzymać dotację, należy założyć działalność
gospodarczą i wystąpić o należne środki do podmiotu realizującego projekt.
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BADANIA BRANŻY BUDOWLANEJ
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
Budownictwo przeżywa od kilku lat prawdziwe ożywienie. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podaje, że od 2005 r. obserwowany jest wzrost liczby wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę. Kolejny już sezon przedsiębiorstwa branży budowlanej notują ogromne zapotrzebowanie na swoje usługi.
Właśnie sytuacja na rynku budowlanym będzie przedmiotem badań prowadzonych w ramach projektu własnego realizowanego przez Wydział Informacji Statystycznej i Analiz w Wojewódzkim Urzędzie
Pracy w Rzeszowie od września br. Projekt „Analiza trendów rozwojowych branży budowlanej w województwie podkarpackim” zakończy się w maju przyszłego roku.
Przedmiotem badania będzie diagnoza aktualnej
sytuacji przedsiębiorstw oraz określenie prognozy zmian
gospodarczych w najbliższych latach. Kilka lat temu prowadzone były badania przedsiębiorstw różnych branż, w tym
branży budowlanej. Jak pokazały wyniki badania „Trendy
rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w II połowie 2006 r.”, zrealizowanego przez Ministerstwo Gospodarki – firmy budowlane i produkcyjne częściej niż pozostałe
dostosowują poziom zatrudnienia do zapotrzebowania na
rynku. To samo badanie pokazało, że przedsiębiorcy mają
pewne problemy przy zatrudnianiu nowych pracowników.
Problem zbyt wysokich oczekiwań płacowych występował
najczęściej w firmach usługowych, na brak wymaganych
kwalifikacji kandydatów do pracy najczęściej narzekali
zaś właściciele firm produkcyjnych i budowlanych. Mimo
tych problemów, co piąta firma budowlana i produkcyjna
deklarowała chęć zwiększenia zatrudnienia w I połowie
2007 r. Sytuacja przedsiębiorców była też tematem kilku badań prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie. Z badania „Szanse i perspektywy zatrudnienia w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego”
realizowanego w 2005 r. wynikało, że pracodawcy przy zatrudnieniu nowych pracowników najczęściej zwracali uwagę na wykształcenie i umiejętności zawodowe kandydatów
do pracy. Oprócz tego ważne były również predyspozycje
osobowościowe kandydatów do danej pracy oraz kwalifikacje ogólne. Z dodatkowych umiejętności zawodowych
przedstawiciele badanych firm wskazywali najczęściej na
ukończenie dodatkowych kursów, a także posiadanie umiejętności praktycznych, niepotwierdzonych dyplomem.
Realizacja projektu „Analiza trendów rozwojowych
branży budowlanej w województwie podkarpackim” pozwoli na zdiagnozowanie aktualnej sytuacji przedsiębiorstw
z branży budowlanej, ich problemów oraz perspektyw rozwojowych. Możliwe będzie także poznanie zaplecza kadrowego badanych firm oraz ich potrzeb w zakresie kwalifikacji obecnych i przyszłych pracowników, jak również poznanie potrzeb samych pracowników w zakresie podnoszenia
swoich kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności.
Projekt ma charakter pilotażowy, w ramach którego stworzona zostanie metodologia badań trendów rozwojowych,
a poprzez badanie firm branży budowlanej możliwe będzie
jej zweryfikowanie. W ramach projektu zrealizowane zostaną badania ilościowe i jakościowe, powstanie też raport

zawierający diagnozę trendów rozwojowych w branży budowlanej, wyniki badań oraz prognozę zmian gospodarczych w tej branży w regionie. Realizację projektu zakończy w maju przyszłego roku konferencja podsumowująca,
w której wezmą udział przedstawiciele firm budowlanych,
służb zatrudnienia, instytucji współdziałających na rynku
pracy, przedstawiciele władz samorządowych.
Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VIII
„Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.4 „Przewidywanie zmiany gospodarczej”. W ramach tego poddziałania
przewidziane są badania i analizy trendów rozwojowych
i prognozowanie zmian gospodarczych w regionie oraz
formułowanie właściwych mechanizmów zaradczych.
Adresatami badania, oprócz samych przedsiębiorstw
branży budowlanej, będą także przedstawiciele administracji publicznej, służb zatrudnienia, oświaty oraz instytucji
szkoleniowych przygotowujących przyszłe kadry.
Wypracowana metodologia badań znajdzie zastosowanie w przyszłości. Zebrane w trakcie realizacji badania informacje mogą zostać wykorzystane do zwiększenia efektywności działań na rzecz podnoszenia i aktualizowania kwalifikacji kadry pracowniczej, a co za tym idzie do rozwoju kapitału
ludzkiego w województwie podkarpackim. Poprzez realizację
badania możliwe będzie stworzenie prognozy zmian gospo- Î
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darczych w regionie w branży budowlanej, a także sformułowanie wniosków praktycznych szczególnie w zakresie zaleceń dla wypracowania kierunków działań zmierzających do
podnoszenia kwalifikacji pracowników firm budowlanych.
W przypadku diagnozy sytuacji w branży budowanej województwa oraz badań ilościowych i jakościowych
planuje się objęcie badaniem okresu od początku roku
2007 do końca roku 2008. W przypadku prognozy zmian
gospodarczych w tej branży badaniem zostanie objęty
okres najbliższych 5 lat.
Badania ilościowe przeprowadzone zostaną wśród
małych, średnich i dużych firm sektora budownictwa.
Badania jakościowe natomiast realizowane będą wśród
przedstawicieli wiodących przedsiębiorstw, instytucji,
władz samorządowych, służb zatrudnienia, oświaty, środowiska naukowego.
W ramach projektu w październiku br. przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną w regionalnych mediach. Informacje na temat przebiegu realizacji ukazują się także na bieżąco na stronie internetowej
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (www.wuprzeszow.pl) oraz na podstronie dotyczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (http://pokl.wup-rzeszow.pl). Do
końca bieżącego roku zaplanowano wybór wykonawcy,
który rozpocznie badania na początku 2009 roku.
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw województwa podkarpackiego wymaga zapewnienia wysoko
wykwalifikowanych kadr. Konieczne jest zatem stworzenie pracodawcom możliwości i opłacalności inwestowania
w kapitał ludzki, podnoszenia oraz aktualizowania kwalifikacji i umiejętności kadry pracowniczej oraz tworzenie korzystnego klimatu dialogu i partnerstwa w rozwiązywaniu
problemów rynku pracy. Dzięki realizacji projektu możliwe
będzie dokładne poznanie potrzeb szkoleniowych zarówno
pracodawców, jak i ich pracowników, co w przyszłości może
skutkować lepszym dopasowaniem systemu kształcenia do
potrzeb rynku pracy. Wyniki badań pozwolą na sformułowanie wniosków praktycznych skierowanych do administracji
publicznej, służb zatrudnienia i sektora oświaty oraz insty-
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tucji szkoleniowych odnośnie przygotowania kadr w branży
budowlanej. Wszystkie te informacje mogą być w przyszłości wykorzystane do efektywniejszych działań w zakresie
podnoszenia oraz aktualizowania kwalifikacji i umiejętności
kadry pracowniczej, a co za tym idzie rozwoju kapitału ludzkiego w województwie podkarpackim.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Iwona Idzik-Maciej
Daniel Szydło
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IV EDYCJA REGIONALNYCH
OŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NA
TERENIE WOJ. PODKARPACKIEGO
Sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego funkcjonuje od 2005 roku, natomiast finansowana była w ramach trzech kolejnych edycji: Phare
2002, Phare 2003 oraz SPO RZL (działanie 3.2 schemat b).
Ulegała ona systematycznej rozbudowie począwszy od 23
ośrodków w I edycji a skończywszy na 49 w III edycji. Liczba 49 Instytucji wynikała z podziału, według parytetu powierzchniowego i ludnościowego. Na wybranym obszarze
funkcjonował tylko jeden ośrodek. Ta rozbudowana struktura zapewniała lepszy dostęp dla potencjalnych Beneficjentów, którzy uzyskiwali pomoc w procesie składania
i realizacji wniosków w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W obecnej edycji funkcjonowania sieci RO EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jest odpowiedzialny za
wybór ośrodków w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Przemyślu
i Krośnie. 14 listopada br. zakończył się konkurs na wybór RO EFS i obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna
złożonych ofert. Wybrane ośrodki będą funkcjonowały do
końca 2010 roku.
Zadaniem każdego z nich jest pomoc wszystkim zainteresowanym podmiotom w przygotowaniu i realizacji
projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ośrodki będą realizowały swoje usługi
poprzez działania związane ze szkoleniami, animacją, doradztwem i informacją.
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie będzie kładł
szczególny nacisk na to, aby Ośrodki świadczyły usługi
specjalistyczne z zakresu szkolenia i doradztwa. Wśród
priorytetowej działalności Ośrodków będzie także animacja skierowana do podmiotów, które wcześniej nie aplikowały o wparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd jest w trakcie opracowywania narzędzia
umożliwiającego monitoring nad obszarami, z których
spływa mała ilość wniosków bądź składane projekty nie
otrzymują dofinansowania ze względu na występujące
błędy i uchybienia. Kluczowym zadaniem Animatorów będzie dotarcie do wspomnianych wyżej środowisk oraz informacja na temat możliwości skorzystania z bezpłatnego
doradztwa zarówno na etapie przygotowywania wniosku
jak również w momencie jego wdrażania.
Nad jakością świadczonych usług przez Ośrodki
będzie czuwał Krajowy Ośrodek EFS oraz WUP w Rzeszowie.
Według harmonogramu konkursu na prowadzenie
Regionalnych Ośrodków EFS na terenie Województwa
Podkarpackiego wszystkie instytucje pełniące funkcję
ośrodka będą znane na początku grudnia br. Zapraszamy i zachęcamy wszystkich Beneficjentów do korzystania z ich usług. Liczymy, że działalność ośrodków ułatwi
Państwu pracę w procesie przygotowania jak i wdrażania
własnych projektów.
Paweł Pasterz

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Konferencja Pierwszy rok inwestycji w człowieka
w ramach Programu Kapitał Ludzki
W dniu 18 grudnia 2008 r. w Hotelu Wellness & SPA,
NOWY DWÓR w Świlczy zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca pierwszy rok wdrażania
Programu Kapitał Ludzki. Podczas konferencji przedstawione zostaną założenia zatwierdzonych Planów
Działania PO KL na 2009 rok oraz przykłady najciekawszych projektów przyjętych do dofinansowania
z EFS.

Nowy Punkt Informacyjny EFS
Od stycznia 2009 r. zapraszamy Państwa do nowej siedziby Punktu Informacyjnego Europejskiego
Funduszu Społecznego. Punkt informacyjny, który
obecnie był zlokalizowany przy ul. Zygmuntowskiej
9 zostanie przeniesiony do holu w budynku głównym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ulicy
płk. L. Lisa Kuli 20.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego EFS.

Punkt Informacyjny EFS

Ogłoszenie konkursu
Przypominamy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów PO KL.
Wnioski można składać do dnia:
29 grudnia 2008 r.

w ramach Działania 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich

Konkurs otwarty - informacja o zakończeniu konkursu
pojawi się na stronie internetowej WUP w Rzeszowie

W ramach Poddziałania
8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Bernardeta Krukowska
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Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. 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) 436-34-26
Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Katedralna 5, 37-700 Przemyśl
tel.: (0 - 16) 678-22-70
Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
Pl. Bartosza Głowackiego 34
39-400 Tarnobrzeg, tel.: (0 - 15) 822-21-72

Wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz spełnienia marzeń z okazji
nadchodzącego Nowego Roku
życzy
Dyrekcja i Pracownicy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Człowiek - najlepsza inwestycja

