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Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych 
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Wydział Edukacji EFS 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

 
Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



Program spotkania 

 

• 10:00 - 10:15 Rejestracja uczestników 

 

• 10:15 - 11.00 Przedstawienie podstawowych 

założeń konkursu 

 

• 11.00 - 11.15 Przerwa kawowa 

 

• 11.15 - 13:00 Pytania, dyskusja, podsumowanie 

i zakończenie spotkania 
 



 

Planowana kwota dofinansowania na konkurs wynosi  

30 000 000,00 PLN 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE  

i środków budżetu państwa) wynosi 90%. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego 

w wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Minimalna wartość projektu wynosi 95% alokacji przeznaczonej na dany 
subregion. 

 

Nie określono maksymalnej wartości projektu, jednak jest ona ograniczona przez 

kwotę dofinansowania przeznaczoną na realizację niniejszego konkursu w 

danym subregionie. (zgodnie z kryterium dostępu nr 2 - patrz str. 74 pkt 5 

Regulaminu 



Termin składania wniosków od  30-08-2018 do 07-09-2018 r.  

Termin realizacji projektu od dnia 30.07.2018 r. - 31.12.2022 r.  
 

Formy składania wniosków; 

 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; 

 w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych  

z systemu LSI WUP - w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Rzeszowie ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów 

(Kancelaria WUP) lub w Oddziałach Zamiejscowych WUP; 

 

UWAGA!!! Suma kontrolna wersji papierowej wniosku musi być tożsama  

z sumą kontrolną wersji elektronicznej wniosku. ! 

 

 

 
  



 

 O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP 

mogą ubiegać się:  

             

 wszystkie podmioty –  

z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych),  

z zastrzeżeniem, że spełniają kryteria dostępu 

dotyczące właściwości wnioskodawcy określone dla 

tego konkursu (nr 11, 12 i 13). 
 

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się  

o dofinansowanie projektu 



 
Celem przewidzianym do osiągnięcia  

w wyniku realizacji projektów w ramach ogłoszonego 

konkursu jest:  

 

 

 

 

Wzrost kwalifikacji osób dorosłych poprzez 

uczestnictwo w pozaszkolnych formach 

kształcenia 



Typy projektów i formy wsparcia 
 

 

Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji 

zawodowych przez uczestników pozaszkolnych form 

kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do 

zatrudnienia poprzez: 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

kursy umiejętności zawodowych, 

inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskanie  

i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych. 
 
   

   Realizacja powyższego typu projektu odbywać się ma  

   w systemie popytowym a niniejszy konkurs ma na celu 

    wyłonienie operatorów systemu popytowego 



 

 

Osoby dorosłe zainteresowane z własnej 

inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub 

podnoszeniem kwalifikacji zawodowych  

w szczególności osoby starsze i o niskich 

kwalifikacjach, z zastrzeżeniem kryterium 

dostępu nr 6. 

  Grupa docelowa 



KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU 
1.  

1. Średni koszt przypadający na jednego 

uczestnika projektu nie przekracza kwoty 4 000 

PLN a maksymalny koszt nie może być wyższy 

niż 8 000 PLN. 

 

 

 

 

 

 

Koszt obejmuje zarówno koszty kursu/szkolenia jak i koszt walidacji  

i certyfikacji nabytych umiejętności.  



 

 

 
 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu.  

Zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium będą  

weryfikowane na podstawie informacji, zawartych w punkcie 1.8 wniosku pn. 

Obszar realizacji projektu. 

KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU  

 

2. Projekt jest realizowany wyłącznie na terenie jednego  

z subregionu, obejmującego wszystkie wymienione 

powiaty:  
 subregion „SR” - rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, 

leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski.  

 subregion „SK” - krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, 

brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski.  

 subregion „SP” - przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, 

lubaczowski, przeworski.  

 subregion „ST” - tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, 

stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski. 



KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU 

3. Wartość projektu wynosi minimum 95% alokacji 

wskazanej w Regulaminie konkursu na dany subregion. 

Podział na subregiony 



4. Projekt wdrażany jest z zastosowaniem podejścia 

popytowego, tj. uczestnik decyduje o zakresie, terminie 

oraz wykonawcy usługi, w ramach wsparcia możliwego 

do realizacji, wskazanego w typie  

projektu. 

 

 

Podejście popytowe umożliwia elastyczną reakcję na  

potrzeby uczestników, ponieważ o zakresie pomocy 

 nie decyduje Projektodawca (podejście podażowe), a sam uczestnik. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. Zapisy świadczące o spełnieniu 

niniejszego kryterium będą weryfikowane na podstawie informacji, zawartych w 

punkcie 4.1 wniosku tj. Zadania. 

KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU 



 

Lokalizacja punktów kontaktowych na terenie  

każdego powiatu objętego wsparciem ułatwi zarówno rekrutację uczestników 

projektu, jak i ich późniejszy kontakt z operatorem w celu rozliczenia zawartej 

umowy. Punkty zapewnią lepszą obsługę uczestników, zwłaszcza z terenów 

małych miast i wsi, przez cały okres realizacji projektu w sposób dostosowany 

do ich potrzeb. Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 

podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zapisy świadczące o 

spełnieniu niniejszego kryterium będą weryfikowane na podstawie informacji, 

zawartych w punkcie 3.2wniosku pn. Grupa docelowa (część 5). 

KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU 

5. Projektodawca prowadzi punkt kontaktowy na terenie 

każdego powiatu wchodzącego w skład subregionu,  

w którym będzie realizowany projekt. 



 

 

 

 

 

 

 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. Zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium będą weryfikowane na podstawie 

informacji, zawartych w punkcie 3.2 wniosku pn. Grupa docelowa (część 1). 

KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU 

6. Projektodawca obejmuje wsparciem wyłącznie osoby 

dorosłe, które ukończyły  rok życia mające miejsce 

zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), 

zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie danego 

subregionu, lub spoza subregionu, o ile realizują one wybrany 

do dofinansowania kurs na terenie objętym projektem oraz 

zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub 

pobierają naukę na terenie województwa podkarpackiego, 

z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą 



 

 

 

 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. Zapisy świadczące o  spełnieniu 

niniejszego kryterium będą weryfikowane na podstawie informacji, zawartych  
w punkcie 4.1 wniosku pn. Zadania. 

KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU 

 

 

 7. Projektodawca zapewnia, że koszty rozliczane  

 w ramach projektu nie będą finansowane z innych 

źródeł, w szczególności przez innych operatorów lub  

w ramach innych programów.  



W ramach działań preferowane będą grupy najbardziej potrzebujące (osoby  

o niskich kwalifikacjach i osoby w wieku 50 lat i więcej) lecz ww. osoby nie będą 

stanowiły wyłącznej grupy wsparcia. Weryfikacja spełniania kryterium będzie 

odbywać się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. 

Należy wskazać, jakimi cechami charakteryzuje się grupa docelowa – ilość osób 

objętych wsparciem w podziale na płeć oraz grupę społeczną. Weryfikacja 

spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. Zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 

kryterium będą weryfikowane na podstawie informacji, zawartych 

w punkcie 3.2 wniosku pn. Grupa docelowa (część 1). 

KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU 

8. Minimum 60% uczestników wsparcia stanowią osoby  

o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 lat  

i więcej. 



 

 

 

Wnioskodawca może dopuścić możliwość 

dokonywania wyboru oferty spoza BUR, wyłącznie  

w przypadku gdy konkretne szkolenie nie będzie dostępne w bazie. Jednakże musi 

zapewnić, że usługi te będą spełniały odpowiednie wymogi jakościowe, analogiczne dla 

usług wpisanych do BUR, które zostały określone  

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie 

rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe”.  

KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU 

9. W ramach projektu mogą być finansowane co do 

zasady usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług 

Rozwojowych (BUR) sklasyfikowane jako zawodowe  

z wyłączeniem kursów językowych i TIK. 



 

 

 

Uzyskanie kwalifikacji jest głównym celem przedmiotowego wsparcia. Ponadto 

wymóg uzyskania kwalifikacji wprowadzono w celu zapewnienia wysokiej 

jakości organizowanych kursów. Dzięki formalnej ocenie uczestnicy uzyskają 

dokumenty potwierdzające poziom i zakres nabytych umiejętności. Weryfikacja 

spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu (Wartość wskaźnika „Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia” / Wartość wskaźnika 

„Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia  

w programie” x 100% jest równa co najmniej 40%). 

KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU 

10. Minimum 40% uczestników projektu nabędzie 

kwalifikacje zawodowe. 



 

 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu oraz rejestru wniosków złożonych  

w ramach niniejszego naboru. 

KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU 

 

11. Beneficjent (operator) (jeden podmiot może wystąpić 

maksymalnie jeden raz, zarówno jako Lider, jak i Partner) 

składa nie więcej niż jeden wniosek  

o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. 



 

 
Beneficjent – operator zobowiązany jest do przedstawienia we wniosku 

szerokiej i pogłębionej informacji o posiadanym doświadczeniu. Weryfikacja 

spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. Zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 

kryterium będą weryfikowane na podstawie informacji, zawartych w punkcie 4.4 

wniosku (Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów) oraz dodatkowych 

załączników. 

KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU 

12. Beneficjent (operator) i/lub Partner na dzień złożenia 

wniosku o dofinansowanie posiada, co najmniej dwuletnie 

doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze 

merytorycznym, którego dotyczy projekt, (jako instytucja 

szkoleniowa osób dorosłych lub instytucja otoczenia 

biznesu). 



 
 

 

 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca się, aby zapisy świadczące  

o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte w punkcie 4.3 wniosku pn. 

Potencjał wnioskodawcy i partnerów. 

KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU 

13. Beneficjent (operator) w okresie realizacji projektu 

prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 

delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę 

organizacyjną działalności podmiotu) na terenie 

subregionu, w którym realizuje projekt, z  możliwością 

udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu 

oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość 

osobistego kontaktu z kadrą projektu. 



 

Dodatkowe 

informacje dot. 

realizacji projektu 



Podejście popytowe. Rola operatora.  

Co to oznacza w praktyce? 

Uczestnik decyduje o: 

1) rodzaju szkolenia 

2) wykonawcy usługi 

3) terminie udziału 

Ale dlaczego? 



Uczestnik projektu: 

1) samodzielnie wybiera rodzaj kursu, 

2) oraz firmę szkoleniową realizującą ten kurs. 

Operator: 

1) promocja, informacja, rekrutacja, 

2) rekrutacja i monitorowanie, 

3) finansowanie i rozliczenie wsparcia, 

4) weryfikacja czy podmioty oferujące szkolenia niedostępne w BUR 

spełniają odpowiednie wymogi jakościowe, 

5) weryfikacja czy szkolenie wybrane przez uczestników prowadzi do 

nabycia kwalifikacji. 

 

System popytowy 



Uczestnik projektu: 

1) samodzielnie wybiera rodzaj kursu, 

2) oraz firmę szkoleniową realizującą ten kurs. 

System popytowy 

Operator nie może: 

1) narzucać ani nawet sugerować rodzaju kursu lub firmy szkoleniowej, chyba 

że potencjalny uczestnik projektu sobie tego zażyczy (tj. zadeklaruje, że 

potrzebuje wsparcia w zakresie wyboru rodzaju kursu lub firmy szkolącej); 

2) samodzielnie organizować kursów dla uczestników projektu; 

3) prowadzić rekrutacji z udziałem przedsiębiorstw (zatrudniających 

potencjalnych uczestników projektu) oraz z udziałem firm szkoleniowych 

(oferujących kursy/szkolenia z których mogliby skorzystać uczestnicy 

projektu). 

 



Co do zasady tak, ale zgodnie z kryterium dostępu nr 1 

maksymalne wsparcie na jednego uczestnika nie może przekroczyć 

8 tyś. zł.  

 

Przejrzyste reguły udziału w tym zakresie określa wnioskodawca – 

ich opis powinien być ujęty we wniosku. 

 

Uwaga na wskaźniki! 

 

Niższy poziom dofinansowanie kursów droższych lub kolejnych. 

Czy uczestnik może wziąć udział w więcej niż 

jednej formie wsparcia (szkoleniu/kursie) ? 



Do kogo skierowany jest konkurs? 

1) Potencjał techniczny - Posiadane lokale – obowiązek prowadzenia 

punktów kontaktowych –minimum po jednym w każdym powiecie 

subregionu - kryterium dostępu nr  nr 5! 

2) Potencjał kadrowy - Stali pracownicy biurowi zatrudnieni na etat 

3) Potencjał społeczny - Kontakty z różnymi organizacjami ułatwiające 

promocję i rekrutację 

4) Potencjał finansowy - Do 10 mln weksel, powyżej gwarancja 

bankowa… 

5) Doświadczenie - Obsługa znacznej liczby uczestników, również w 

rozliczaniu 



Zasady konstruowania budżetu projektu w systemie popytowym 

1) Koszty bezpośrednie - wyłącznie koszty kursów/szkoleń i/lub 

szacunkowy koszt walidacji i certyfikacji.  

2) Pozostałe koszty tj. koszty rekrutacji, promocji, prowadzenia 

punktów kontaktowych i obsługi klienta, a także koszty 

administracyjne będą ponoszone w ramach kosztów pośrednich. 

3) W drodze wyjątku możliwe jest zaplanowanie kosztów 

związanych z dostosowaniem do potrzeb osób 

niepełnosprawnych biur posiadanych przez 

wnioskodawcę/partnerów i wyznaczonych do obsługi uczestników 

projektu.  

4) Wartość projektu wynosi minimum 95% alokacji wskazanej w 

Regulaminie konkursu na dany subregion. 

 

 
średni koszt udziału jednej osoby w projekcie nie może 

przekraczać 4000 zł zgodnie z kryterium dostępu nr 1 



Zasady konstruowania budżetu projektu w systemie popytowym 

 

 

SUBREGION 
maksymalne 

dofinansowanie 

projektu 

maksymalna 

wartość 

projektu z min. 

wkładem 

własnym 10% 

minimalna 

wartość 

projektu 

SK 7 240 672,00 8 045 191,11 6 878 638,40 

SP 5 612 095,00 6 235 661,11 5 331 490,25 

SR 8 807 825,00 9 786 472,22 8 367 433,75 

ST 8 339 408,00 9 266 008,89 7 922 437,60 

  30 000 000,00 33 333 333,33 28 500 000,00 



Wkład własny 

1) może być wnoszony z wpłat uczestnika (udział 

uczestnika w kosztach), 

2) zasady jego wnoszenia i rozliczania wnioskodawca 

określa i opisuje we wniosku o dofinansowanie, 

3) wysokość wkładu wnoszonego przez uczestnika nie 

musi być jednakowa dla każdego uczestnika, 

4) oczekiwane jest premiowanie osób w trudniejszej 

sytuacji.  



Baza Usług Rozwojowych 

Baza Usług Rozwojowych (BUR) – internetowa baza usług rozwojowych, 

obejmująca rejestr podmiotów zapewniających świadczenie usług 

rozwojowych należytej jakości współfinansowanych ze środków publicznych, 

prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora 

BUR. BUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów: 

1) publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi 

rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty, 

2) dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe, 

3) zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe, 

4) dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny 

Usług Rozwojowych, 

5) zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez 

pozostałych uczestników usług. 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/  

Co do zasady w ramach projektu mogą być finansowane tylko 

kursy i szkolenia dostępne w BUR sklasyfikowane jako 

zawodowe z wyłączeniem kursów językowych i TIK. 

 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/




Kwalifikacje a Kompetencje 

1) możliwe jest dofinansowanie wyłącznie takich szkoleń, 

które prowadzą do nabycia kwalifikacji 

2) nie wszystkie szkolenia (w tym także te dostępne w 

BUR), będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji  

3) możliwe jest finansowanie nie tylko samego 

kursu/szkolenia ale również kosztów walidacji i 

certyfikacji nabytych umiejętności 

4) ścieżka uczestnictwa w projekcie dla każdego 

uczestnika powinna przewidywać walidację i 

certyfikację nabytych na szkoleniach umiejętności 

 



Kwalifikacje a Kompetencje 

BUR wskazuje czy dane szkolenie kończy się uzyskaniem 

kwalifikacji czy tylko kompetencji. 

W BUR są usługi polegające na walidacji i certyfikacji. 

W przypadku szkoleń poza BUR ciężar weryfikacji czy dokument 

wydawany po ukończenia szkolenia wybranego przez uczestnika 

prowadzi do nabycia kwalifikacji spoczywa na operatorze.  

W celu weryfikacji powyższego operator może m. in. wykorzystać 

„Listę sprawdzającą do weryfikacji czy dany dokument można 

uznać za potwierdzający kwalifikację na potrzeby mierzenia 

wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji”.  



Co w sytuacji gdy w BUR nie ma szkolenia 

poszukiwanego przez uczestnika? 

Jeżeli usługi rozwojowej której poszukuje uczestnik nie ma w Bazie 

Usług Rozwojowych, to Wnioskodawca może sfinansować 

uczestnikowi szkolenie z oferty dostępnej poza BUR, jednak zanim to 

zrobi powinien zweryfikować czy podmiot oferujący to szkolenie 

spełnia odpowiednie warunki w zakresie zapewnienia należytej 

jakości usług. 
 



 

 

1) posiada określoną misję swojej działalności oraz zdefiniowane cele strategiczne i 

operacyjne, które są okresowo weryfikowane i aktualizowane; 

2) prowadzi działalność zgodnie z dokumentami założycielskimi oraz obowiązującymi 

przepisami prawa; 

3) posiada procedury kontroli wewnętrznej i ewaluacji działań, które systematycznie 

analizuje oraz podejmuje działania korygujące i zapobiegawcze; 

4) posiada system monitorowania jakości usług rozwojowych i zadowolenia usługobiorcy,  

w szczególności identyfikacji oraz sposobu likwidacji zagrożeń i wykorzystania szans; 

5) określa wymagania dotyczące dostarczanej usługi rozwojowej dla usługobiorcy 

zgodnie z: 

a) obowiązującymi przepisami prawa, 

b) wymaganiami wyspecyfikowanymi przez usługobiorcę, 

c) wymaganiami nieustalonymi przez usługobiorcę, ale niezbędnymi do realizacji 

usługi rozwojowej; 

6) określa i wdraża skuteczną komunikację z usługobiorcą odnośnie do informacji 

zwrotnych od usługobiorcy, w tym reklamacji; 

7) prowadzi: 

a) nadzór nad udokumentowanymi informacjami, 

b) nadzór nad usługą rozwojową niezgodną z wymaganiami określonymi dla danej 

usługi, 

c) działania korygujące. 

Warunki w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług 

rozwojowych w przypadku realizacji szkoleń poza BUR. Podmiot: 



Kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej 

Kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej jest możliwe w przypadku, gdy 

zostały spełnione łącznie co najmniej poniższe warunki: 

1) zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za pośrednictwem 

BUR lub (w sytuacji zidentyfikowanych deficytów usług w BUR zgodnie z 

kryterium dostępu nr 9) Wnioskodawca zweryfikował, że podmiot 

świadczący usługę i dana usługa spełniła odpowiednie wymogi jakościowe; 

2) wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usługi rozwojowej; 

3) wydatek został prawidłowo udokumentowany; 

4) usługa rozwojowa została zrealizowana zgodnie z założeniami, tj. zgodnie z 

programem, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym w 

Karcie Usługi lub innym analogicznym dokumencie w przypadku realizacji 

usługi poza BUR; 

5) usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługi rozwojowe, 

zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych lub analogicznym 

systemem prowadzonym przez wnioskodawcę na użytek oceny usług 

zrealizowanych spoza BUR. 
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