


 

Maksymalny dopuszczalny poziom  
dofinansowania projektu wynosi                   90 %  
 
Minimalny udział wkładu własnego 
 beneficjenta wynosi                                          10 %  
 
Minimalna wartość projektu wynosi     50 000,00 PLN 
  

Na realizację projektów wyłonionych do 
realizacji w ramach konkursu 

 dostępna jest kwota  
 

20 000 000,00 PLN  



W formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu 
Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru 
wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem 
https://lsi.wup-rzeszow.pl do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru  

ORAZ 
W formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP 
- w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. płk L. Lisa - Kuli 
20, 35-025 Rzeszów (Kancelaria WUP) jak również w Oddziałach 
Zamiejscowych WUP – Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg.  
  

Wnioski o dofinansowanie projektów 

należy składać w terminie 

 

 od 15.03.2017 r. do 05.05.2017 r. 

Złożyć można tylko jeden wniosek  



 Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe poprzez 
poprawę jakości szkolnictwa zawodowego 
dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz 
wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół 

 





1. doskonalenie 
umiejętności, 
kompetencji lub 
kwalifikacji 
nauczycieli, w tym 
nauczycieli zawodu i 
instruktorów 
praktycznej nauki 
zawodu 

2. podnoszenie 
umiejętności, 

kompetencji oraz 
uzyskiwanie 
kwalifikacji 

zawodowych przez 
uczniów i słuchaczy 
szkół lub placówek 

systemu oświaty 
prowadzących 

kształcenie 
zawodowe: 

3. tworzenie w 
szkołach lub 

placówkach systemu 
oświaty 

prowadzących 
kształcenie 
zawodowe 
warunków 

odzwierciedlających 
naturalne warunki 
pracy właściwe dla 

nauczanych 
zawodów 

4. rozwój współpracy 
szkół lub placówek 

systemu oświaty 
prowadzących 

kształcenie 
zawodowe z ich 

otoczeniem 
społeczno-

gospodarczym 



 kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, w tym 
organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w 
ramach PO WER;  

 kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z zawodem innym niż nauczany, 
prowadzonym lub planowanym do prowadzenia w szkole/placówce oświatowej kształcenia zawodowego 
zatrudniającej danego nauczyciela/instruktora praktycznej nauki zawodu;  

 praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców 
działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty;  

 studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo 
obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne);  

 budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia;  

 realizację programów wspomagania;  

 programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze 
szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki 
zawodu na terenie przedsiębiorstw;  

 wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie 
zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013   w ramach PO KL.  



 praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół 
zawodowych;  

 staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub 
przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego;  

 wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego;  

 dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego 
szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom i słuchaczom 
uzyskiwanie       i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych (w tym także w języku obcym 
oraz z zakresu języka obcego branżowego);  

 organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie 
kursów  i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich; 

 udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach 
naukowych; 

 wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, wiedzy i umiejętności 
zawodowych, zwiększających ich szanse na rynku pracy; 

 doradztwo edukacyjno-zawodowe; 

 zapoznawanie uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z rynkiem branżowym, 
wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych 
zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL; 

 przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe                            
w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników 
wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na 
podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie 
jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy. 



 

 wyposażenie pracowni lub warsztatów 
szkolnych dla zawodów szkolnictwa 
zawodowego;  

 wsparcie wprowadzania do bieżącej pracy 
szkół i/lub placówek oświatowych 
modułowego systemu kształcenia 
zawodowego;  

 wprowadzanie innowacji pedagogicznych 
do programu nauczania;  

 tworzenie (lub zakup już istniejących 
rozwiązań) firm symulacyjnych i 
wykorzystywanie ich w procesie 
dydaktycznym;  

 wdrażanie e-learningu do bieżącej pracy 
szkoły i/lub placówki prowadzącej 
kształcenie zawodowe.  

„Podkarpacie stawia na zawodowców” 
Fot. archiwum Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli 



 włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 
zawodzie oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, przez tworzenie w szkołach i placówkach 
prowadzących kształcenie zawodowe, ckziu, u pracodawców lub przedsiębiorców branżowych ośrodków 
egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą 
okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 
zawodzie, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w 
zawodach w charakterze egzaminatorów; 

 tworzenie klas patronackich w szkołach; 

 współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i w formach pozaszkolnych do potrzeb 
regionalnego i lokalnego rynku pracy; 

 opracowanie lub modyfikację programów nauczania; 

 wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 
innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL; 

 współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami wyższymi (wsparcie 
programowe ze strony uczelni, wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli/nauczycielek przedmiotów 
zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, zwiększenie dostępu uczniów/uczennic szkół 
i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych 
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu do nowoczesnych technik i technologii będących w 
dyspozycji uczelni wyższych itp.); 

 współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z instytucjami rynku pracy w zakresie 
ułatwiania przejścia uczniów z edukacji do aktywnego udziału w rynku pracy; 

 promocja szkół prowadzących kształcenie zawodowe. 



Wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego   
 
 Liczba szkół i placówek 

kształcenia zawodowego 
wykorzystujących doposażenie 
zakupione dzięki EFS   

 Liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, 
którzy uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu   
 

„Podkarpacie stawia na zawodowców” 
Fot. archiwum Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli 



Wskaźnik produktu  

 
 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 

objętych wsparciem w programie 
 

 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i 
materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego  
 

 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy  

  
 Liczba uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe objętych wsparciem w 

programie 
 

 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u przedsiębiorcy nie będącego pracodawcą  

  
 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które nawiązały trwałą współpracę z 

otoczeniem społeczno – gospodarczym   
 

  Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które podniosły jakość procesu dydaktycznego 
i/lub funkcjonowania szkoły/placówki    
 



Wskaźniki, służące do weryfikacji spełnienia kryteriów 
dostępu określonych załączniku nr 3 do SZOOP:  

 

 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u 
pracodawcy;  

 

 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie.  



Wartość projektu nie przekracza kwoty obliczonej jako iloczyn określonej we 
wniosku o dofinansowanie projektu wartości docelowej wskaźnika „Liczba 
uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach  
i praktykach u pracodawcy” i kwoty 6 500,00 PLN i/lub 26 000,00 PLN                   
w przypadku uczniów szkół przysposabiających do pracy. 

*** 

 

 

Kryterium dotyczy każdego projektu, realizowanego w ramach Działania 9.4. Z kryterium wynika, że forma 
wsparcia dla uczniów w postaci staży i praktyk u pracodawcy jest obligatoryjna natomiast wartość projektu może 
być tym większa, im większą liczbę staży i praktyk zaplanowano w nim do realizacji.  
Wprowadzenie takiego kryterium jest podyktowane koniecznością zwiększenia powiązań pomiędzy systemem 
edukacji  i potrzebami rynku pracy. Badania ewaluacyjne wskazują, że staże i praktyki u przedsiębiorców są 
najlepszą i najefektywniejszą formą nauki zawodu, zaś zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami 
edukacyjnymi i sektorem gospodarki pozwoli na szybsze dostosowywanie programów nauczania do potrzeb rynku  
i zwiększy udział pracodawców   w procesie kształcenia. 
Zwiększenie limitu kosztów na jedną osobę w przypadku szkół przysposabiających do pracy wynika z większych 
kosztów projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych. Ponadto, nie wszyscy uczniowie tego rodzaju szkoły 
mają możliwości uczestniczenia w takiej formie wsparcia jak praktyka zawodowa u pracodawcy, natomiast mogą 
skorzystać z innych form wsparcia prowadzących do zwiększenia ich sprawności i przygotowujących do 
samodzielnego funkcjonowania. 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku. w punkcie 3.1.1 Wskaźniki realizacji celu (należy wybrać 
odpowiedni wskaźnik oraz określić odpowiednią wartość docelową) oraz punktu 5.1 Koszty ogółem. Jeżeli w 
projekcie wsparcie kierowane jest do szkół przysposabiających do pracy oraz innych szkół to wnioskodawca 
zobowiązany jest do ujęcia we wniosku wskaźnika specyficznego „Liczba uczniów szkół przysposabiających do 
pracy uczestniczących w praktykach u pracodawcy”. Wówczas wartość projektu będzie sumą iloczynów wartości 
docelowej ww. wskaźnika i kwoty 26 tys. oraz wartości docelowej wskaźnika  „Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego uczestniczących      w stażach i praktykach u pracodawcy” pomniejszonej o wartość 
docelową wskaźnika „Liczba uczniów szkół przysposabiających do pracy uczestniczących w praktykach u 
pracodawcy” i kwoty 6,5 tys. 



Wartość docelowa określonego we wniosku o dofinansowanie projektu 
wskaźnika „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie” wynosi nie 
mniej niż wartość wynikająca z ilorazu wartości projektu i kwoty 100 
000,00 zł. Kryterium nie dotyczy projektów skierowanych wyłącznie do 
szkół przysposabiających do pracy.  

  
*** 

 
Kryterium dotyczy każdego projektu realizowanego w ramach Działania 9.4. Z kryterium wynika, że 
forma wsparcia w postaci doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu                  
i instruktorów praktycznej nauki zawodu jest obligatoryjna a założona wartość wskaźnika musi być tym 
większa, im większa jest wartość projektu (na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie), np. projekt                
o wartości mniejszej lub równej 100 000,00 zł musi zakładać przeszkolenie lub udział w stażu/praktyce 
w przedsiębiorstwie minimum jednego nauczyciela, projekt o wartości pomiędzy ponad 100 000,00 zł            
i mniejszej lub równej 200 000,00 zł musi zakładać przeszkolenie minimum dwóch nauczycieli, itd. 
Kryterium wynika z konieczności podnoszenia kompetencji edukacyjnych nauczycieli zawodu                          
i instruktorów praktycznej nauki zawodu, w celu zaktualizowania ich wiedzy i umiejętności oraz 
dostosowania metod nauczania  i pracy z uczniem do aktualnych trendów. Docelowo zaś wszystkie te 
działania mają służyć dostosowaniu kształcenia zawodowego do stale zmieniającego się 
zapotrzebowania rynku pracy. 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku w punkcie 3.1.1 Wskaźniki realizacji celu 
(należy wybrać odpowiedni wskaźnik oraz określić odpowiednią wartość docelową) oraz punktu 5.1 
Koszty ogółem. 

 



Wnioskodawcą jest podmiot posiadający odpowiednie rozeznanie                            
w problemach i potrzebach szkół i placówek kształcenia praktycznego. 
  

*** 
 

Kryterium dotyczy każdego projektu realizowanego w ramach Działania 9.4. 
Wnioskodawcą może być wyłącznie jeden z poniższych podmiotów: 
1. organ prowadzący szkołę lub placówkę kształcenia praktycznego; 
2. szkoła lub placówka kształcenia praktycznego; 
3. inny podmiot niż ww. wyłącznie w partnerstwie z podmiotem wskazanym w punkcie 1) lub 2) na rzecz 
którego udzielane jest wsparcie; 
Zastosowanie kryterium będzie miało wpływ na lepsze dopasowanie projektów do potrzeb i problemów 
wynikających z diagnoz poszczególnych szkół. Organy prowadzące z racji pełnienia funkcji organu 
nadzorującego wobec szkoły bardzo dobrze znają problemy i potrzeby szkół. W przypadku innych 
podmiotów obowiązek realizacji projektów partnerskich spowoduje lepsze dopasowanie wsparcia do 
potrzeb konkretnych wskazanych we wniosku o dofinansowanie szkół. 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie w punktach 2.1 Nazwa 
wnioskodawcy oraz ewentualnie 2.10 Partnerzy 

 



 
Kryterium dotyczy każdego projektu realizowanego w ramach Działania 9.4. Szkoła/placówka 
może być objęta wsparciem tylko raz w ramach jednego projektu, tj. niedopuszczalna jest 
sytuacja, w której wsparcie dla jednej szkoły/placówki udzielane jest przez więcej niż jednego 
wnioskodawcę. Oznacza to w szczególności, że jeżeli szkoła samodzielnie wnioskuje o wsparcie to 
nie może być jednocześnie przewidziana do objęcia wsparciem w ramach innych projektów np. 
realizowanych przez organ prowadzący lub inny podmiot. W przypadku wystąpienia takiej 
sytuacji wszystkie wnioski składane na rzecz danej szkoły/placówki zostaną odrzucone. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie w punkcie 3.2 
Grupa docelowa (należy wskazać szkoły przewidziane do objęcia wsparciem w ramach projektu). 

 

Wsparcie jest udzielane jednokrotnie dla tej samej szkoły lub placówki 
kształcenia praktycznego w ramach danego konkursu.  

 
*** 

 



 

Kryterium dotyczy każdego projektu realizowanego w ramach Działania 9.4. Wprowadzenie 
kryterium zapewni zrównoważone wsparcie dla wszystkich szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe w województwie tak aby jakość kształcenia we wszystkich szkołach była wyrównana. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie w punkcie 3.2 
Grupa docelowa (należy wskazać szkoły przewidziane do objęcia wsparciem w ramach projektu) 
oraz zestawienia szkół objętych wsparciem w ramach konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 
stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu. 

 

Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie szkoły lub placówki kształcenia 
praktycznego, które nie otrzymały dofinansowania w konkursie 
 RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15.  

 

*** 

 



Projekt zakłada realizację studiów 
podyplomowych lub kursów 

kwalifikacyjnych przygotowujących do 
wykonywania zawodu nauczyciela 

kształcenia zawodowego. 

5 
punktów 



Praktyki lub staże zawodowe dla uczniów 
organizowane są wyłącznie u pracodawców, którzy 
partycypują finansowo w kosztach ich organizacji i 

prowadzenia w wymiarze co najmniej 5% ich 
wartości w przypadku MŚP i co najmniej 10 % w 

przypadku dużych przedsiębiorstw. 

10 
punktów 



Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie 
szkoły lub placówki systemu oświaty 

położone na terenach wiejskich. 

5 
punktów 



Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie szkoły lub 
placówki systemu oświaty, które uzyskały wyniki, z 

co najmniej jednego egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie, niższe niż średnia 

zdawalność dla danej kwalifikacji w województwie. 

5 
punktów 



Minimum 50% nauczycieli zawodu lub instruktorów 
praktycznej nauki zawodu ze szkół objętych wsparciem w 
ramach projektu odbędzie praktyki lub staże zawodowe 

w przedsiębiorstwach o profilu odpowiednim do 
specjalizacji branżowej danego nauczyciela działających 

na terenie województwa podkarpackiego. 

15 
punktów 



 

Ocenie podlega zgodność projektu z właściwymi 
politykami i zasadami unijnymi, w tym                           
w szczególności z:  

 

 Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn,  

 Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,  

 Zasadą zrównoważonego rozwoju.  

  

 

 

 



 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn 

 

Kryterium ma na celu zapewnienie, że realizowany projekt 
będzie zgodny z prawodawstwem unijnym, będzie zakładał 
równą dostępność wsparcia (w szczególności do informacji          
i rekrutacji, produktów, towarów, usług, infrastruktury) dla 
wszystkich osób bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, wiek, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, 
orientację seksualną.  

 Ocena spełnienia zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
odbywać się będzie w oparciu o standard minimum.  

 Ocena spełnienia zasady równości szans kobiet                     
i mężczyzn nie podlega ocenie warunkowej.   

 

 

 



 Zasada równości szans i niedyskryminacji  
 
Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest 
przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu sposób 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami w ramach projektu 
– niewystarczająca jest sama deklaracja przestrzegania  
zasady  
Projekt realizowany w ramach niniejszego konkursu powinien 
zawierać analizę uwzględniającą sytuację mężczyzn i kobiet na 
danym obszarze oraz ocenę wpływu projektu na sytuację płci. 
Wyniki przeprowadzonej analizy powinny być podstawą do 
planowania działań i doboru instrumentów, adekwatnych do 
zidentyfikowanych problemów. Ocena zgodności projektu z zasadą 
równości szans kobiet i mężczyzn odbywać będzie się na podstawie 
standardu minimum.  

 
 
 



 Zasada równości szans i niedyskryminacji  
 
Weryfikacja zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
polegać będzie na weryfikacji czy zapewniono wszystkim 
uczestnikom, łącznie  z osobami z niepełnosprawnościami, równy 
dostęp w projekcie do środowiska fizycznego, transportu, technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych oraz czy projekt będzie mieć 
pozytywny wpływ na realizację zasady dostępności dla osób                     
z niepełnosprawnościami.  
 
Ocena spełnienia Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami podlega ocenie 
warunkowej z zastrzeżeniem, iż pominięcie we wniosku kwestii 
dotyczącej zasady niedyskryminacji nie pozwala uznać kryterium za 
spełnione warunkowo - 
   - TAKIE PROJEKTY ZOSTANĄ ODRZUCONE.   
  
 

 
 
 



 Zasada zrównoważonego rozwoju 

 

Sprawdzenie zasady zrównoważonego rozwoju 
polegać będzie na weryfikacji czy w projekcie 
założono realizację działań ukierunkowanych 
m.in. na racjonalne gospodarowanie zasobami, 
ograniczenie presji na środowisko naturalne, 
uwzględnienie efektów środowiskowych                  
w zarządzaniu, podnoszenie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa.   

 

 

 

 

Ocena spełnienia zasady zrównoważonego rozwoju 
 nie podlega ocenie warunkowej   



Negocjacje 

Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Przyznanie 
dofinansowania uzależnione jest od miejsca na liście projektów wybranych do dofinansowania, o której mowa w 

art. 46 ust. 4 ustawy (tj. liście rankingowej) oraz wartości kwoty dofinansowania przeznaczonej na konkurs. 

2) uzyskały minimum 60% punktów bezwarunkowych we wszystkich punktowanych kryteriach 
merytorycznych 

1) zostały ocenione pozytywnie w zakresie spełniania kryteriów nie podlegających ocenie warunkowej 
(zgodnie z definicją kryteriów), 

Do negocjacji kierowane są wyłącznie te projekty, które zostały ocenione warunkowo, ale jednocześnie: 

 



http://www.wuprzeszow.praca.gov.pl/
mailto:efudala@wup-rzeszow.pl
mailto:efudala@wup-rzeszow.pl
mailto:efudala@wup-rzeszow.pl

