
Prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu 

w ramach RPO WP 2014-2020 

w aspekcie ogłoszonych konkursów 

wraz z konstrukcją budżetu projektu 

finansowanego ze środków EFS

Rzeszów, 27-28 marca 2018 r

Departament Zarządzania RPO
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego



Program szkolenia
Dzień I

• Aktualnie ogłoszone konkursy w ramach RPO WP 2014-2020 (EFS) 
- zakresy dokumentacji konkursowej 

• Logika projektowa,

• Struktura wniosku,

• Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu;

• Opis grupy docelowej;

• Opis planowanych działań

• Rezultaty projektu

• Potencjał wnioskodawcy
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Program szkolenia
Dzień II

• Wydatki w projekcie;

• Kwalifikowalność wydatków, konieczność uzasadniania  wydatków –
zasady;

• Określenie pozycji budżetowych w sposób umożliwiający ocenę i 
bezproblemową realizację projektu;

• Grupowanie wydatków, 

• Podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie

• Konstrukcja budżetu projektu;

• Zasady wyboru projektów w ramach RPO;

• Odwołania od oceny wniosków. 3



Aktualnie ogłoszone konkursy w ramach 
RPO WP 2014-2020

• Nabór nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18 wniosków o dofinansowanie projektów 
konkursowych w ramach RPO WP 2014-2020, 
Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 
Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

• Termin składania wniosków:   06.04.2018 do 20.04.2018

• Wnioskodawcy:

• organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe z wyłączeniem 
szkół policealnych,

• organ prowadzący/szkoła prowadząca kształcenie zawodowe z wyłączeniem 
szkół policealnych,

• pracodawca lub organizacja pracodawców posiadająca osobowość prawną –
wyłącznie w partnerstwie ze szkołą lub organem prowadzącym szkołę 
prowadzącą kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkól policealnych)
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Aktualnie ogłoszone konkursy w ramach 
RPO WP 2014-2020

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:
Dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do 
wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia 
społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces 
kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez:

1) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w tym nauczycieli 
zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez praktyki lub staże u pracodawców 
działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła;

2) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 
uczniów szkół 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.
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Aktualnie ogłoszone konkursy w ramach 
RPO WP 2014-2020

• Nabór nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-026/18 wniosków o dofinansowanie projektów 
konkursowych w ramach RPO WP 2014-2020 
Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna 
Działanie 8.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym

• Termin składania wniosków: 30.03.2018 do 13.04.2018

• Wnioskodawcy:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość 
prawną,

- podmioty zatrudnienia socjalnego (tworzone zgodnie z wymogami określonymi w 
prawodawstwie krajowym),

- podmioty prowadzące Zakłady Aktywności Zawodowej,

- podmioty ekonomii społecznej,

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j Dz. U. 2016 poz. 1817, z późn. zm.), statutowo działające w obszarze pomocy 
i integracji społecznej.



Aktualnie ogłoszone konkursy w ramach 
RPO WP 2014-2020

Typy projektów możliwe do realizacji:

Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji, 
obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, 
zawodowym zawierające instrumenty odpowiadające na indywidualne potrzeby m.in.:

a) pracy socjalnej,

b) poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i 
umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na 
rynek pracy i aktywizację zawodową,

c) poradnictwa specjalistycznego, w tym: poradnictwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, 
zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów; poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny 
naturalnej i zastępczej, opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną; poradnictwo psychologiczne, 
będą świadczone, jako jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie 
indywidualnej diagnozy uczestników projektów,

d) uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub Klubie Integracji Społecznej, 

e) zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych 
kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową,

f) działań diagnostycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, z zaburzeniami komunikacyjnymi dysleksją i dyskalkulią (w wieku przedszkolnym i szkolnym)



Aktualnie ogłoszone konkursy w ramach 
RPO WP 2014-2020

• Nabór nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 wniosków o dofinansowanie 
projektów konkursowych w ramach RPO WP 2014-2020 
Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna 
Działanie 8.4 – Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej.

• Termin składania wniosków:  29.03.2018 do 13.04.2018

• Wnioskodawcy:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające 
osobowość prawną,

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji 
społecznej.



Aktualnie ogłoszone konkursy w ramach 
RPO WP 2014-2020

• Typy projektów:

1. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego szczebla gminnego tj.:

a) pracy z rodziną prowadzonej w szczególności w formie:  asystentury rodzinnej, poprzez zatrudnienie 
nowych asystentów rodziny prowadzące do zwiększenia liczby asystentów, konsultacji i poradnictwa 
specjalistycznego, terapii i mediacji, specjalistycznego wsparcia np. w formie, profilaktyki uzależnień, 
profilaktyki prozdrowotnej, treningów ekonomicznych, zdobywania umiejętności społecznych itp., usług dla 
rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa 
rodzinnego (w tym reprezentacja, jeśli jest niezbędna), grup wsparcia i grup samopomocowych, wsparcia 
realizowanego przez rodziny wspierające,

b) pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych 
placówek wsparcia dziennego jak również wspieranie istniejących placówek w formie:  opiekuńczej, w tym 
kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,  specjalistycznej, w szczególności 
organizującej zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, 
realizującej indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w 
szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapie, pracy podwórkowej realizowanej przez 
wychowawcę, realizującej działania animacyjne i socjoterapeutyczne.



Aktualnie ogłoszone konkursy w ramach 
RPO WP 2014-2020

2. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego:
a) pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym poprzez tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego o zasięgu 
ponadgminnym, jak również wspieranie istniejących placówek w formie:

- opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,

- specjalistycznej, w szczególności organizującej zajęcia socjoterapeutyczne, 
terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizującej 
indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub 
psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną 
i socjoterapie,

- pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę realizującej działania 
animacyjne i socjoterapeutyczne.



Aktualnie ogłoszone konkursy w ramach 
RPO WP 2014-2020

• Nabór nr RPPK.09.06.01-IP.01-18-020/18 wniosków 
o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WP 
2014-2020, 
Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 
Działanie 9.6 – Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 
9.6.1 – Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo 
ogólne

• Termin naboru wniosków: 26.02.2018 do 30.03.2018

• Wnioskodawca: Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego 



Zakres dokumentacji konkursowej

• Regulamin konkursu

• Wzór wniosku o dofinansowanie

• Wzór umowy o dofinansowanie
• Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO 

WP 2014-2020

• Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO 
WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania 
wydatków)

12
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Regulamin konkursu

1 Informacje ogólne

1.1 Podstawa prawna i dokumenty programowe

1.2 Instytucja odpowiedzialna za realizację konkursu

1.3 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów

1.4 Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie projektów

1.5 Przygotowanie i składanie wniosku o dofinansowanie projektu

1.6 Składanie wniosków przez jednostki organizacyjne JST nieposiadające 

osobowości prawnej

1.7 Wycofanie wniosku i udostępnianie dokumentów związanych z oceną 

wniosku



Regulamin konkursu

2 Przedmiot konkursu

2.1 Cele konkursu

2.2 Typy projektów

2.3 Grupy docelowe

2.4 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu

2.5 Wymagane wskaźniki

2.6 Wymagania dotyczące okresu realizacji projektu

2.7 Wymagania dotyczące partnerstwa

2.8 Pomoc publiczna /Pomoc de minimis

2.9 Wymagania dotyczące stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji
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Regulamin konkursu

3  Ogólne zasady dotyczące realizacji projektów w konkursie
3.0   Wymagania specyficzne dla typów wsparcia 

3.1   Podstawowe zasady konstruowania budżetu

3.2   Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków

3.3   Wydatki niekwalifikowane

3.4   Zamówienia udzielane w ramach projektów

3.5   Wkład własny

3.6   Podatek od towarów i usług (VAT)

3.7   Zlecanie usług merytorycznych

3.8   Cross-financing i środki trwałe

3.9   Reguła proporcjonalności

3.10 Uproszczone metody rozliczania projektów

3.11 Wyodrębniona ewidencja wydatków
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Regulamin konkursu

4  Wybór projektów do dofinansowania

4.1 Weryfikacja wymogów formalnych

4.2 Ocena formalno-merytoryczna

4.3 Negocjacje

4.4 Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu

4.5 Procedura odwoławcza

4.6 Zabezpieczenie realizacji projektu

4.7 Umowa o dofinansowanie projektu i wymagane załączniki
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Logika projektowa

PROJEKT to sekwencja powiązanych ze sobą działań,                        

które przebiegają w pewnym 

określonym czasie oraz są ukierunkowane na 

osiągnięcie precyzyjnie zdefiniowanego celu
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• PROJEKT  WNIOSEK!

• Przygotowanie projektu obejmuje całokształt procesów, 
decyzji i działań, które należy podjąć PRZED

wypełnieniem wniosku o pomoc 

• Jakość wniosku, a więc prawdopodobieństwo przyjęcia 
projektu do finansowania i jego miejsce w rankingu 

(wynik oceny merytorycznej), prawie w całości zależy od 
jakości wypracowanej propozycji projektowej

Wnioski się czyta.     Projekty  - ocenia!
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NIE MA PROBLEMU? – NIE MA PROJEKTU

Punktem wyjścia w planowaniu projektu jest dokładne 
rozpoznanie problemu grupy docelowej / beneficjentów 

ostatecznych, który dany projekt ma rozwiązać         
(cel projektu wynika z problemu).

Projekt jest interwencją w niekorzystny stan obecny,
która – poprzez wykonanie zaplanowanych działań –

prowadzi do trwałego rozwiązania problemu / 
zaspokojenia potrzeby beneficjentów. 

Realizacja projektu zawsze wprowadza zmianę 
w otoczeniu jego wdrażania.
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Dlaczego należy starannie przygotowywać 
projekty?

aby móc rozwiązać dwa ważne problemy:

Dostać się na listę rankingową, a następnie spowodować 
przyjęcie do realizacji naszej (wyrażonej we wniosku) 
propozycji projektowej

oraz, po przyjęciu do finansowania:

Efektywnie  przedsięwzięciem zarządzać i rozliczyć się 
z niego, tzn. zapewnić osiągnięcie celu przy dostępnych 
zasobach w taki sposób, by wynik ewaluacji projektu nie 
oznaczał konieczności zwrotu środków
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Etapy przygotowania projektu
• Etap analiz

Analiza problemów (drzewo problemów)

 Analiza celów (drzewo celów)

Analiza zainteresowanych (interesariuszy) – kogo  projekt będzie dotyczył?

 Analiza i wybór strategii

• Etap planowania

 Stworzenie struktury logicznej (matryca logiczna)

 Harmonogram działań (wykres Gantt’a)

 Budżet
21



Analiza problemów

• Co jest istotą problemu, którym się zajmujesz? Na czym on polega? 

• W jakim zakresie problem dotyczy kobiet i mężczyzn?

• Jaki jest zasięg problemu i jego lokalna specyfika?

• Jaka jest dynamika problemu – jak zmienia się w czasie?

• Dlaczego to jest ważny problem?

• Jakie są społeczne konsekwencje zaniechania rozwiązania tego problemu? 
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Analiza problemów
Przy badaniu problemów należy:

• Zapoznać się z danymi zastanymi (raporty, analizy, dane statystyczne)

• Poszukiwać informacji o problemach jak najbliżej beneficjentów 

ostatecznych

• Pracować w szerokim zespole osób posiadających różną wiedzę, 

doświadczenie i punkt odniesienia do problemu

• Włączyć do pracy partnerów, w szczególności instytucje specjalizujące się w 

pracy czy pomocy grupie docelowej

• Do każdego problemu należy poszukiwać odpowiedzi na pytanie 

„dlaczego tak jest?”. Brak odpowiedzi może oznaczać odnalezienie 

pierwotnej potrzeby
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Cel projektu powinien być  SMART:

• Szczegółowy – jego zrozumienie nie powinno stanowić 
kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie 
pozostawiające miejsca na luźną interpretację

• Mierzalny – aby można było go zmierzyć, czyli liczbowo 
wyrazić jego efekt; 

• Ambitny – cel musi być stosunkowo trudny do 
osiągnięcia, musi stawiać wysoko poprzeczkę, ale 
jednocześnie być w zgodzie z postulatem osiągalności;

• Realistyczny – możliwy do osiągnięcia ; 

• Terminowy – określony w czasie
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Analiza strategii

Wybór strategii osiągnięcia celu składa się z etapów: 

• generowanie wariantów, 

• ocena wariantów, 

• wybór wariantu. 

Ważne: uwzględnić należy wszystkie kryteria dostępu 

i wymagania jakie trzeba spełnić aby móc finansować 

realizację projektu w ramach konkretnego konkursu.
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Analiza strategii

Dokonując wyboru strategii musimy uwzględnić: 

• otoczenie, interesariuszy, 

• ocenić dostępność zasobów, 

• realność wykonania,

• akceptację grupy docelowej

• Ważne! wszystkie kryteria dostępu i wymagania 
odnośnie wnioskodawcy, grupy docelowej, zakresu 
wsparcia jakie trzeba spełnić aby móc finansować 
realizację projektu w ramach konkretnego konkursu.
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Planowanie projektu

Opracowanie planu projektu jest przedsięwzięciem 
czasochłonnym, w które powinien zostać 
zaangażowany zespół osób, oprócz pracowników 
organizacji, eksperci zewnętrzni i przedstawiciele 
interesariuszy. 

Aby nie pominąć ważnych aspektów na etapie 
przygotowawczym powinno się uwzględnić  
konsultacje z przyszłymi odbiorcami wsparcia.
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Myślenie projektowe
Umiejętność logicznej, spójnej i optymalnej organizacji, 
koordynacji oraz wykorzystania wszystkich dostępnych 

zasobów, by - przy uwzględnieniu warunków brzegowych 
oraz czynników zewnętrznych - zapewnić osiągnięcie 

celów projektu poprzez wdrożenie sekwencji 
odpowiednich działań 

i wypracowanie trwałych rezultatów, które można 
zmierzyć, zweryfikować i porównać

• Narzędzie: np. matryca logiczna projektu
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Fizyczne 

i niefizyczne 

środki konieczne 

do podjęcia 

działań

Zadania realizowane jako części 

projektu w celu wypracowania 

produktów i osiągnięcia rezultatów

Skutki / efekty podjętych działań –

– zmiany na korzyść dla lub w 

sytuacji beneficjentów

Centralny cel projektu 

w formie rozwiązanego w sposób 

trwały problemu grupy docelowej

Cel wyższego rzędu (programu), 

do realizacji którego projekt 

się przyczynia

Rezultaty

LOGIKA PROJEKTU (HIERARCHIA CELÓW)

Cel 

strategiczny

(programu)

Cel 

bezpośredni 

projektu

Rezultaty

Działania Zasoby
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MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU
4. Czynniki 

zewnętrzne



2. Wskaźniki 

osiągnięcia 

celów  

3. Źródła 

weryfikacji



1. Logika 

interwencji



Koszty

Warunki 

wstępne

Zasoby

Cel strategiczny

(programu)

Cel bezpośredni 

projektu

Rezultaty

Działania



Logika projektu -działania
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• Działania podejmowane w ramach projektu powinny stanowić logiczny 

i kompletny zestaw zadań do wykonania, z opisem  działań w kolejności ich 

realizacji, prowadzących do wypracowania produktów  i rezultatów. 

• Oprócz działań merytorycznych (szkolenia, doradztwo, itp.) należy uwzględnić 

działania horyzontalne (występujące niezależnie od charakteru projektu): 

zarządzanie oraz promocja i informacja.

• Suma zrealizowanych działań powinna gwarantować wypracowanie sumy 

produktów / rezultatów, które prowadzą do osiągnięcia założonego celu.



Logika projektu - zasoby

• Do każdego działania należy przydzielić zasoby (ludzkie i materialne), bez 

których jego realizacja w pełnym zakresie i z należytą jakością nie byłaby 

możliwa. 

• Zasoby powinny zostać dobrane zarówno pod kątem ilości jaki i jakości, np. 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach, podwykonawcy, lokale, materiały, itd..

• Dobór zasobów (ich cena/stawka i czas wykorzystania) wpływa na wysokość 

budżetu projektu. 
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Efekty realizacji projektu

• produkty – bezpośrednie, fizyczne wyniki realizacji działań (np. 
opracowany program, materiały szkoleniowe, publikacje, zrealizowane 
usługi szkoleniowe, itp.);

• rezultaty – osiągnięcia, efekty wdrożonych działań 
w postaci zmian w sytuacji grupy docelowej projektu (np. nabycie 
określonych uprawnień, kwalifikacji, umiejętności, rozwój 
predyspozycji osobistych, itp.);

• oddziaływanie – szersze i bardziej długofalowe konsekwencje realizacji 
projektu (np. zdobycie stałego zatrudnienia, poprawa pozycji 
zawodowej).    
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Wskaźniki
• wskaźniki produktu – dotyczą realizowanych działań. Produkt stanowi wszystko, co 

zostało uzyskane w wyniku działań projektowych. Są to zarówno wytworzone 
dobra, jak i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu. 
Wskaźniki produktu odnoszą się co do zasady do osób lub podmiotów objętych 
wsparciem.

• wskaźniki rezultatu – dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia. Określają efekty 
zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów, np. w postaci 
zmiany sytuacji na rynku pracy. Wskaźniki rezultatu obrazują efekt wsparcia 
udzielonego danej osobie/podmiotowi i nie obejmują efektów dotyczących grupy 
uczestników/podmiotów, która nie otrzymała wsparcia. 
Wyróżnia się dwa typy wskaźników rezultatów:

• wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

• wskaźniki rezultatu długoterminowego 
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Źródła weryfikacji

• Wszelkie dokumenty, raporty, opracowania, bazy danych, itp., które 
umożliwiają odczytanie wartości wskaźników efektów realizacji 
projektu na poszczególnych poziomach jego wdrażania (produktów, 
rezultatów, oddziaływania), np. sprawozdania kwartalne i inne, 
protokoły odbioru, dzienniki zajęć, dokumenty płatności, roczniki 
statystyczne, rejestry, itp.

• Źródła weryfikacji zawierają wartości wskaźników wypracowane
w wyniku realizacji projektu (a nie: planowane/oczekiwane!).  

• Jako takie służą ocenie efektywności  projektu (porównanie planu 
z wykonaniem).
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Ryzyko
Ryzyko to rodzaj niepewności związany z wystąpieniem zagrożenia, które w 

przypadku realizacji projektu może spowodować możliwość rozwijania się

projektu w sposób niezgodny z zaplanowanym przebiegiem realizacji, 

harmonogramem, budżetem czy założeniami merytorycznymi.

Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu  analizujemy poprzez

• Zidentyfikowanie sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi 
osiągnięcie założeń (w konsekwencji wartości docelowej wskaźników )

• Wskazanie, w jaki sposób zidentyfikowane zostanie wystąpienie takich sytuacji 

• Zaplanowanie  działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i 
jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka

Zazwyczaj czynniki ryzyka analizuje się pod względem dwóch zmiennych: 
prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz siły negatywnego wpływu na 
projekt. Na tej podstawie dla każdego opracowywany jest plan awaryjny

Analiza ryzyka jest konieczna dla projektów o kwocie dofinansowanie minimum 2 mln zł
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Harmonogram wdrażania

• kolejność działań;

• czas trwania wszystkich działań;

• wzajemne zależności między nimi;

• kamienie milowe projektu;

• zasoby ludzkie i rzeczowe dla wszystkich działań;

• narzędzie: np. wykres Gantta.
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Matryca logiczna harmonogram
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Struktura wniosku

• Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać 
przygotowany za pomocą aplikacji LSI WUP. 
System ten jest dostępny  z poziomu przeglądarki 
internetowej pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl. 

• Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie 
projektu zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku 
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 
2014-2020 dostępną w aplikacji LSI WUP oraz 
stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu
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Struktura wniosku

1. Informacje o projekcie

2. Informacje o wnioskodawcy

3. Opis projektu w kontekście właściwego celu/celów szczegółowych RPO WP 
2014-2020

3.1 Zgodność projektu z właściwymi  celami szczegółowymi

3.1.1 Wskaźniki realizacji celu  (źródło danych do pomiaru oraz sposób 
i częstotliwość dokonywania)

3.1.2  Cel główny projektu i jego wpływ na osiąganie celów RPO WP

3.2 Opis grupy docelowej projektu

3.3 Opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (obowiązkowo powyżej 2 mln zł)

3.4 Krótki opis projektu (streszczenie)
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Struktura wniosku

4. Sposób realizacji projektu oraz potencjał  i doświadczenie wnioskodawcy 
i partnerów

4.1  Opis zadań projektowych (z przypisaniem wskaźników)

4.2  Kwoty ryczałtowe

4.3   Potencjał wnioskodawcy i partnerów

4.4   Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów

4.5    Sposób zarzadzania projektem 

5. Budżet projektu

6. Szczegółowy budżet projektu (uzasadnienia kosztów)

7. Harmonogram realizacji projektu
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Struktura wniosku

• Sposób wypełniania wniosku zależy od rodzaju projektu albo wnioskowanej 
kwoty dofinansowania. LSI do obsługi procesu naboru wniosków o 
dofinansowanie w ramach osi VII-IX RPO WP 2014-2020 dezaktywuje 
odpowiednie pola we wniosku o dofinansowanie w zależności od sposobu 
wypełnienia pkt. 2.9 Partnerzy oraz części V wniosku Budżet projektu.

• W części III i IV wniosku  dofinansowanie występują limity znaków zależne od 
wielkości projektu i realizacji projektu samodzielnie lub w Partnerstwie

• W polach posiadających ograniczoną liczbę znaków pojawiają się liczniki.

• W części III wniosku istnieje dodatkowy limit – opis pojedynczego zadania w 
polu Szczegółowy opis zadania nie może zawierać więcej niż 3 000 znaków
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Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

• Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu powinno wynikać z rzetelnie 
przeprowadzonej analizy problemów stanowiącej podstawę do sformułowania 
celu projektu.

• We wniosku o dofinansowanie projektu należy:

• Opisać jakie są problemy, potrzeby oraz bariery uczestników w kontekście 
wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu 
(w tym diagnoza – o ile jest wymagana w regulaminie konkursu/naboru )

• Opisać istotne cechy oraz problemy, potrzeby i bariery osób z 
niepełnosprawnościami w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w 
ramach projektu - wyłącznie w aspekcie realizacji zasady dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami.
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Diagnoza

• Projekty powinny być odpowiedzią na problemy zidentyfikowane 
w diagnozie i stanowić próbę ich rozwiązania.

• Diagnoza powinna zawierać rozpoznanie we wszystkich aspektach problemowych 
w kontekście wszystkich podmiotów objętych wsparciem, a w projekcie 
wnioskodawca (biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe i finansowe projektu) 
może ująć wszystkie albo najważniejsze problemy i wskazać działania, które 
pozwolą w/w problemy zminimalizować lub rozwiązać. Jednocześnie należy 
pamiętać, że planowane w projekcie działania muszą wpisywać się w katalog 
dozwolonych typów i form wsparcia zgodnie z regulaminem konkursu

• Dokument powinien zostać sporządzony samodzielnie lub przy pomocy 
zewnętrznych podmiotów przed datą złożenia wniosku i być dostępny na miejscu 
realizacji projektu, zatwierdzony przez organ prowadzący bądź osobę 
upoważnioną do podejmowania decyzji. 
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• Diagnoza zawiera podstawowe dane liczbowe o podmiocie/osobach,  których 
dotyczy; 

• Wskazane jest objęcie badaniem wszystkich grup docelowych ewentualnie ich 
reprezentatywnej próby oraz zastosowanie różnych metod i narzędzi badawczych 
(w szczególności metod jakościowych) w celu osiągnięcia wiarygodnych i wysokiej 
jakości wyników badań, które znajdą odzwierciedlenie w diagnozie; 

• Opis sytuacji w diagnozie musi uwzględniać sytuację osób 
z niepełnosprawnościami; 

• Opis sytuacji w diagnozie musi zawierać szczegółową analizę sytuacji kobiet i 
mężczyzn oraz grup w gorszym położeniu; 

• W diagnozie powinny zostać podane informacje i wnioski z różnych  źródeł w tym 
badań własnych;

• W diagnozie powinny zostać podane informacje o efektach wdrażania projektów 
EFS, jeżeli takie były realizowane  przez wnioskodawcę lub inne podmioty dla 
badanej grupy docelowej; 
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Wymagania dotyczące zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami

Wszystkie formy wsparcia planowane w projekcie muszą być prowadzone z 
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem oraz być dostępne dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

Nie jest wystarczające deklaratywne stwierdzenie dostępności, konieczny jest 
szczegółowy opis, w jaki sposób/poprzez jakie narzędzia w projekcie zapewniona 
zostanie ta dostępność w zależności od charakteru niepełnosprawności uczestnika. 

Wnioskodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

1. W sytuacji gdy osoba z jakimikolwiek niepełnosprawnościami nie może wziąć 
udziału w projekcie mamy do czynienia z dyskryminacją. 
Projekt musi być zaprojektowany tak aby zlikwidować wszelkie bariery 
uniemożliwiające osobom z niepełnosprawnościami otrzymanie wsparcia. 
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2. W ramach diagnozy sytuacji osób objętych wsparciem należy przeanalizować 
sytuację osób z niepełnosprawnościami a odpowiednie informacje i wnioski 
wynikające z tej analizy należy wskazać w punkcie 3.2: 

a. Informację o liczbie osób z niepełnosprawnościami w grupie docelowej | 
oraz informację o charakterze niepełnosprawności należy umieścić w opisie 
grupy docelowej; 

b. Informację o specyficznych potrzebach i barierach utrudniających lub 
uniemożliwiających udział w projekcie osobom z niepełnosprawnościami 
sugeruje się umieścić w opisie problemów, potrzeb oraz barier; 

c. Wskazanie, w jaki sposób podczas rekrutacji zostanie uwzględniona zasada 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami powinno znaleźć się w opisie 
rekrutacji. 

3. Ponadto zadania w ramach projektu powinny być zaprojektowane w sposób 
odpowiadający na potrzeby osób z niepełnosprawnościami w taki sposób aby 
osoby z każdym rodzajem niepełnosprawności mogły skorzystać z pełnej oferty 
projektu – informacje o sposobie zapewnienia udziału powinny znaleźć się w 
opisach poszczególnych zadań w punkcie 4.1 wniosku o dofinansowanie. 
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Wymagania dotyczące analizy sytuacji kobiet i mężczyzn

Projekty w ramach Działania  9.4 oraz 8.1  i 8.4 co do zasady nie 
stanowią wyjątku od standardu minimum. 

Analizując sytuację kobiet i mężczyzn należy wziąć pod uwagę 
wszystkie grupy docelowe objęte projektem.

Standard minimum składa się z 5 kryteriów oceny, dotyczących 
charakterystyki projektu: 

1) We wniosku o dofinansowanie projektu podano informacje, które 
potwierdzają istnienie (albo brak istnienia) barier równościowych 
w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania 
projektu. 
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2) Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, odpowiadające na 
zdefiniowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub 
zasięgu oddziaływania projektu. 

3) W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o 
dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji 
projektu nie wystąpiły bariery równościowe. 

4) Wskaźniki realizacji projektu zostały podane na płeć i/lub został umieszczony 
opis tego, w jaki sposób rezultaty projektu przyczynią się do zmniejszenia 
barier równościowych istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub 
zasięgu oddziaływania projektu. 

5) Wniosek o dofinansowanie projektu wskazuje, jakie działania zostaną 

podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem. 
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Opis grupy docelowej 

We wniosku  o dofinansowanie należy:

• Opisać grupę docelową poprzez wskazanie jej istotnych cech

• Opisać, w jaki sposób zostaną zrekrutowani  uczestnicy projektu, w tym 
jakimi kryteriami posłużysz się rekrutując ich, uwzględniając  zasadę 
równości szans kobiet i mężczyzn. 

• Opisać, jakimi kryteriami posłużysz się rekrutując uczestników projektu, 
uwzględniając zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
Opisać, w jaki sposób zasada zostanie uwzględniona podczas 
prowadzenia akcji informacyjno-promocyjnej, jak zapewniona zostanie 
dostępność środowiska fizycznego podczas rekrutacji osób 
z niepełnosprawnościami itd.

50



Opis planowanych działań

• Zakres działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi 

sią zawierać w typach projektów możliwych do wsparcia 

w ramach danego konkursu.

• Typy projektów oraz formy wsparcia są każdorazowo dokładnie 

określone w Dokumentacji konkursowej. 

• Zakres działań powinien wynikać z przeprowadzonej analizy 

strategii osiągnięcia celu projektu  i stanowić wybór optymalny.
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Opis planowanych działań

Działania w podziale na zadania  opisujemy   w punkcie 4.1 Wniosku o 
dofinansowanie projektu.

Należy:

• Wskazać i nazwać zadania, które będą realizowane  w projekcie

• Opisać szczegółowo planowane działania uzasadniając potrzebę ich realizacji

• Wskazać zadanie/zadania, w którym/których będą prowadzone działania na 
rzecz wyrównania szans płci w projekcie

• Wskazać, w jaki sposób projekt realizuje zasadę równości szans dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami
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Opis planowanych działań

Do każdego zadania należy

• Przyporządkować odpowiednie wskaźniki spośród wskazanych 
w pkt 3.1.1 wniosku (o ile dotyczy)

• Określić wartość wskaźnika, która zostanie osiągnięta 
w ramach zadania

• Opisać, w jaki sposób zostanie zachowana trwałość i wpływ 
rezultatów projektu (o ile dotyczy)

• Przypisać partnerów do zadań, za których wykonanie będą oni 
odpowiedzialni w ramach projektu (o ile dotyczy)
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Rezultaty projektu
• Rezultat projektu to korzystna, mierzalna zmiana jakiej dokonuje on w otoczeniu.

• Głównym narzędziem służącym monitorowaniu postępu realizacji założonych 
działań i celów projektu są  wskaźniki. Odnoszą się zarówno do produktów jak 
i rezultatów. 

• Wskaźniki rezultatu – dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS. 
Wyróżnia się dwa typy wskaźników rezultatów: 

a) wskaźniki rezultatu bezpośredniego - odnoszą się do sytuacji bezpośrednio 
po zakończeniu wsparcia tj. w przypadku osób lub podmiotów – po 
zakończeniu ich udziału w projekcie; 

b) wskaźniki rezultatu długoterminowego - dotyczą efektów wsparcia 
osiągniętych w dłuższym okresie czasu od zakończenia wsparcia (np. sześć 
miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie). Wskaźniki rezultatu 
długoterminowego nie są określane we wniosku o dofinansowanie 

• Przed określeniem wskaźników i ich wartości docelowych Wnioskodawca 
powinien zapoznać się z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 54



Rezultaty projektu

• Dla każdego Działania w ramach Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 wybrany 
został zestaw wskaźników, który monitorowany jest na poziomie regionalnym lub 
krajowym, wobec czego beneficjenci w ramach realizowanych projektów muszą 
wziąć je pod uwagę już na etapie planowania projektu. 

• Wskaźniki obligatoryjne stosowane w ramach każdego Działania oraz planowane 
wartości do osiągnięcia w ramach konkursu są opisane 

w Dokumentacji konkursowej. 
• Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie  zobowiązany jest przedstawić 

we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźniki produktu i
wskaźniki rezultatu spośród wskazanych w Regulaminu konkursu, adekwatne do 

planowanego w projekcie wsparcia i grup docelowych. 
• Wnioskodawca może określić dodatkowe wskaźniki wynikające ze specyfiki 

projektu
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Rezultaty projektu

• Dla każdego wskaźnika należy określić, w jaki sposób i na jakiej podstawie 
mierzone będą poszczególne wskaźniki realizacji celu projektu poprzez ustalenie 
źródła danych do pomiaru wskaźnika oraz sposobu pomiaru. Przy określaniu 
wskaźników należy wziąć pod uwagę dostępność i wiarygodność danych 
niezbędnych do pomiaru danego wskaźnika oraz ewentualną konieczność 
przeprowadzenia dodatkowych badań lub analiz. 

• Opisując sposób pomiaru wskaźnika należy zawrzeć informacje dot. 
częstotliwości pomiaru, a w przypadku wskaźników projektowych (nie 
wybranych z listy rozwijanej) należy w tym miejscu doprecyzować także definicję 
wskaźnika, o ile jest to konieczne ze względu na stopień skomplikowania 
zjawiska, które wskaźnik będzie monitorował. 

• W sytuacji gdy w treści Regionalnego Programu Operacyjnego RPO WP 2014-
2020 wartość docelowa wskaźnika specyficznego została określona w podziale 
na płeć Beneficjenci realizujący projekty zobowiązani są do monitorowania 
i sprawozdania ww wskaźników z podziałem na płeć. 
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Rezultaty projektu

• Wnioskodawca powinien opisać we wniosku, w jaki sposób zostanie zachowana 
trwałość i wpływ rezultatów projektu (o ile dotyczy)

• Dokumentacja konkursowa może zawierać informację o okresie wymaganej 
trwałości określonych rezultatów projektu  po jego zakończeniu. 

• Wnioskodawca ma wówczas obowiązek zapewnić monitorowanie wskaźników 
przez wskazany czas po zakończeniu realizacji projektu.
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Potencjał wnioskodawcy
Wnioskodawca uzasadnia możliwość realizacji projektu poprzez wskazanie 
potencjału jakim dysponuje zarówno on jak i partnerzy w przypadku realizacji 
projektu partnerskiego

W pkt. 4.3 wniosku należy:

• Wskazać, czy wnioskodawca i partnerzy są zdolni do zapewnienia płynnej 
obsługi finansowej projektu i jakie zasoby finansowe wniosą do projektu 

• Opisać potencjał kadrowy wnioskodawcy i partnerów i wskaż sposób jego 
wykorzystania w ramach projektu (kluczowe osoby, które zaangażujesz do 
realizacji projektu oraz ich planowaną funkcję w projekcie).

• Opisać potencjał techniczny, w tym sprzętowy i warunki lokalowe 
wnioskodawcy i partnerów i wskazać sposób jego wykorzystania w ramach 
projektu.
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Potencjał wnioskodawcy
O potencjale wnioskodawcy decyduje też doświadczenie je go i partnerów, 
które należy opisać w kolejnym punkcie wniosku  (4.4).

W tym punkcie zamieszczamy:

• Opis potencjału społecznego  wnioskodawcy i partnerów, w tym 
uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów jest 
adekwatne do realizacji projektu, uwzględniając dotychczasową 
działalność wnioskodawcy i partnerów prowadzoną:

1) w obszarze wsparcia projektu,

2) na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz

3) na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu.

• Informację o  instytucjach, które mogą potwierdzić potencjał społeczny 
wnioskodawcy i partnerów
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Przy planowaniu wydatków w projekcie należy stosować:

• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

• Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020

• oraz uwzględnić ceny rynkowe wskazane w Katalogu regionalnych stawek 
rynkowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, opracowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 

dostępne na stronie internetowej RPO WP 2014-2020:

www.rpo.podkarpackie.pl. 
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Wydatki w projekcie

http://www.rpo.podkarpackie.pl/


Wydatki w projekcie

Wydatki planowane do poniesienia dla realizacji projektu zapisujemy 

w szczegółowym budżecie projektu w przypisaniu do poszczególnych zadań.

Planowane wydatki muszą być:

• niezbędne do osiągnięcia założonego celu projektu (rezultatów, 

produktów);

• racjonalne, oparte o ceny rynkowe, zgodne z wytycznymi i Katalogiem 

regionalnych stawek rynkowych dotyczących RPO WP 2014-2020;

• opisane jasno i rzetelnie

• zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
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Kwalifikowalność wydatków

Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie 

zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami, 

umową o dofinansowanie i Wytycznymi oraz innymi 

dokumentami, do których stosowania zobowiązywać  

będzie  beneficjenta umowa o dofinansowanie.
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Kwalifikowalność wydatków

Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający 
łącznie następujące warunki:

a) został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym 
w umowie o dofinansowanie,

b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 
unijnego oraz prawa krajowego,

c) jest zgodny z PO i SZOOP,

d) został uwzględniony w budżecie projektu,

e) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o 
dofinansowanie,
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Kwalifikowalność wydatków

f) jest niezbędny do realizacji celów projektu i został 
poniesiony w związku z realizacją projektu,

g) został dokonany w sposób racjonalny i efektywny, 
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów 
z danych nakładów, 

h) został należycie udokumentowany,

i) został wykazany we wniosku o płatność

j) dot. towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub 
robót zrealizowanych w tym zaliczek dla wykonawców
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Kwalifikowalność wydatków

k) nie stanowi wydatku niekwalifikowalnego na mocy 
przepisów unijnych oraz Wytycznych, a także przepisów 
regulujących udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają 
zastosowanie,

l) jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek 
kwalifikowalny określonymi w Wytycznych (szczegółowych) 
lub regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej 
naboru projektów pozakonkursowych.
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Wydatki niekwalifikowane

a) odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem wydatków ponoszonych na 
subsydiowanie odsetek lub na dotacje na opłaty gwarancyjne
w przypadku udzielania wsparcia na te cele,

b) koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie 
dotacji,

c) kary i grzywny,

d) świadczenia realizowane  ze środków Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

e) rozliczenie notą obciążeniową zakupu środka trwałego będącego 
własnością beneficjenta lub prawa przysługującego beneficjentowi

f) wpłaty na PFRON 

g) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut, 66



g) wydatki związane z funkcjonowaniem komisji rozjemczych, wydatki 
związane ze sprawami sądowymi oraz koszty realizacji ewentualnych 
orzeczeń wydanych przez sąd bądź komisje rozjemcze, z pewnymi 
wyjątkami np. wydatki związane z odzyskiwaniem środków od 
beneficjentów, wydatków związanych z mechanizmem waloryzacji ceny,

h) podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów 
krajowych

i)wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był uprzednio 
współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych

j) wydatek poniesiony na zakup używanego środka trwałego, który był w 
ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany 
ze środków unijnych lub z dotacji krajowych,

Wydatki niekwalifikowane
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k) wydatek poniesiony na zakup nieruchomości przekraczający 10% 
wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu w projektach 
współfinansowanych w ramach EFRR i FS; w przypadku terenów 
opuszczonych oraz poprzemysłowych, na których znajdują się budynki, 
limit ten wynosi 15%; w przypadku projektów w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, w wyjątkowych i należycie uzasadnionych 
przypadkach, a także w ramach instrumentów finansowych, których 
celem jest wspieranie rozwoju obszarów miejskich lub rewitalizacja 
obszarów miejskich,

l) zakup lokali mieszkalnych, za wyjątkiem wydatków dokonanych w 
ramach celu tematycznego 9 Promowanie włączenia społecznego, 
walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, poniesionych zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie zasad realizacji tego typu projektów,

Wydatki niekwalifikowane
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m) inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z 
umową leasingu,

n) transakcje przekraczające równowartość 15 000 EUR płacone 
gotówką,

o) wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie 
projektu i wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego w przypadku 
dużych projektów,

p) premia dla współautora wniosku o dofinansowanie, naliczana jako 
procent kwoty dofinansowania i wypłacana przez beneficjenta 
(tzw.: success fee)

r) w przypadku projektów współfinansowanych z EFS – wydatki 
związane z zakupem nieruchomości oraz infrastruktury, za wyjątkiem 
wydatków ponoszonych jako cross-financing

Wydatki niekwalifikowane
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• Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 roku.

• Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

• W ramach konkursów najczęściej kwalifikowane są wydatki poniesione z tytułu realizacji 
projektu nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia naboru wniosków.

• Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu może przypadać na okres przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż wskazuje data 
określona w Regulaminie konkursu. 

• Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy mogą zostać uznane za kwalifikowalne 
wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 i umowie o dofinansowanie projektu.

• Początkowa i końcowa data kwalifikowalności wydatków określona w umowie 
o dofinansowanie projektu może zostać zmieniona w uzasadnionym przypadku, na 
wniosek beneficjenta, za zgodą IP WUP będącej stroną umowy, na warunkach 
określonych w umowie o dofinansowanie.
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Podstawowe zasady konstruowania budżetu 

Koszty projektu są przedstawiane we wniosku o dofinansowanie 
w formie budżetu zadaniowego. 
Wnioskodawca przedstawia w budżecie planowane koszty projektu 
z podziałem na: koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.
Dodatkowo we wniosku o dofinansowanie dla kosztów bezpośrednich 
wykazywany jest szczegółowy budżet ze wskazaniem kosztów 
jednostkowych, który jest podstawą do oceny kwalifikowalności 
wydatków projektu na etapie oceny wniosku o dofinansowanie



Uzasadnienie wydatków
Pole Uzasadnienie wydatków nie służy do uzupełniania treści wniosku o 
dofinansowanie projektu, która powinna znaleźć się w części III i IV wniosku, 
a jedynie do doszczegółowienia poszczególnych konkretnych wydatków 
z budżetu szczegółowego. 

Zapisy w tej części wniosku powinny odnosić się do konkretnej pozycji 
budżetu szczegółowego i zawierać: 

a) wyjaśnienie potrzeby poniesienia wydatku, 

b) wskazanie sposobu oszacowania ceny pozycji zbiorczych poprzez 
wymienienie elementów składających się na pozycję z podaniem liczby 
sztuk i cen jednostkowych, itd., 

c) wyjaśnienie okoliczności jakie miały wpływ na cenę jednostkową i/lub 
całkowitą pozycji poprzez np. wskazanie parametrów towaru, które miały 
istotny wpływ na cenę, 

d) opis sposobu oszacowania ceny jednostkowej lub całkowitej, 



Uzasadnienie wydatków

• Jeżeli w projekcie przewidziano zakup sprzętu/wyposażenia to 
należy w uzasadnieniu pod budżetem projektu przedstawić 
parametry opisujące dany sprzęt w oparciu o które przeprowadzono 
analizę ofert i oszacowano cenę. Dodatkowo jeżeli cena jednostkowa 
sprzętu przekracza ceny rynkowe dla tego sprzętu wskazane w 
Katalogu regionalnych stawek rynkowych dotyczących Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 
oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
to należy obligatoryjnie uzasadnić konieczność zakupu sprzętu o 
wyższej cenie np. poprzez wykazanie, że do realizacji zadań w 
projekcie niezbędny jest sprzęt o wyższych parametrach. 

• W takiej sytuacji również należy przedstawić opis rzetelnego 
sposobu oszacowania tej (wyższej) ceny. 



Uzasadnienie wydatków

• Jeżeli w projekcie przewidziano zakup usług zewnętrznych to 
w uzasadnieniu wydatku pod budżetem szczegółowym należy 
wskazać zakres czynności wchodzących w skład usługi tj. czy 
usługa obejmuje zapewnienie sal, materiałów szkoleniowych, 
wyżywienia, itp., oraz w jaki sposób oszacowano wartość 
usługi np. zapytanie o cenę wysłane do trzech potencjalnych 
wykonawców. Wnioskodawca powinien dysponować 
dokumentami potwierdzającymi dokonanie rozpoznania 
cenowego i liczyć się z tym, że może zostać poproszony o ich 
przedstawienie jeżeli podane w budżecie kwoty wzbudzą 
wątpliwości oceniających.



Określenie pozycji budżetowych w sposób umożliwiający 
ocenę i bezproblemową realizację projektu

• Nazwy kosztów umieszczanych w budżecie szczegółowym projektu powinny być 

odpowiednio ogólne, aby drobne zmiany, które pojawiają się w trakcie realizacji 

projektu nie wiązały się ze zmianą nazwy kosztów, 

• Nie należy podawać nazwisk personelu projektu a jedynie nazwę stanowiska, 

zakres pracy, wymiar czasu pracy i składowe wynagrodzenia, 
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Grupowanie wydatków

• Dopuszczalne jest, a w niektórych przypadkach wręcz zalecane, ujmowanie 
w budżecie szczegółowym projektu pozycji zbiorczych obejmujących zakup 
większej liczby produktów z zastrzeżeniem, że szczegółowa kalkulacja 
wydatków wchodzących w skład tej pozycji znajdzie się w uzasadnieniu 
wydatków pod budżetem projektu. Takie podejście jest rekomendowane 

gdy w projekcie planowana jest duża liczba drobnych wydatków 

• Jeżeli jednak w ramach planowanych zakupów znajdą się wydatki objęte 
limitem np. na środki trwałe lub na cross-financing wówczas wydatki należy 
ująć w dwóch lub trzech pozycjach. Tego typu zbiorcze pozycje powinny w 
szczególności dotyczyć wydatków, które z dużym prawdopodobieństwem 
będą realizowane przez jednego wykonawcę/dostawcę, opłacanych później 
w ramach jednej faktury co znacząco ułatwi rozliczenie wydatków we 
wnioskach o płatność



Grupowanie wydatków

• koszty wynagrodzeń personelu - jeżeli w zadaniu przewidziano kilka różnych 

rodzajów zajęć, a stawka na wynagrodzenia wszystkich prowadzących jest taka 

sama, to należy ująć wynagrodzenie w jednej pozycji i nie ma potrzeby dzielenia 

wynagrodzeń na poszczególne rodzaje zajęć. Liczba godzin przypisana do 

konkretnych zajęć powinna w takiej sytuacji wynikać nie z budżetu ale ze 

szczegółowego opisu zadania. 
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• Wkład własny może być wymagany w ramach projektu na poziomie określonym 
w SZOOP PO WP, informacja znajduje się zawsze w Dokumentacji konkursowej.

• Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone 
przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków 
kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane w formie 
dofinansowania. 

• Wartość wkładu własnego stanowi zatem różnicę między kwotą wydatków 
kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi, zgodnie 
ze stopą dofinansowania dla projektu, rozumianą jako procent dofinansowania 
wydatków kwalifikowalnych.

• Wkład własny Wnioskodawcy jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, 
przy czym to wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego.
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Konstruowanie budżetu – wkład własny 

Źródłem finansowania wkładu własnego mogą być zarówno środki publiczne jak 
i prywatne. O zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny / 
prywatny) decyduje status prawny wnioskodawcy / partnera / strony trzeciej lub 
uczestnika. 

Wkład własny może więc pochodzić ze środków m.in.:

•budżetu JST (szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego),

•Funduszu Pracy,

•Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

•prywatnych.

Wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego, wniesiony 
na rzecz projektu, stanowi wydatek kwalifikowalny.
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Konstruowanie budżetu – wkład własny 

• Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez wnioskodawcę ze składników jego 
majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika 
z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku 
o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy 

UWAGA! 
Katalog podmiotów na rzecz których wolontariusze mogą wykonywać świadczenia 
określa   Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 
kwietnia 2003 r. (Dz.U.2016.239) 

• Wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich jak

i bezpośrednich.
Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu niepieniężnego zostały uregulowane w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
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Konstruowanie budżetu – VAT

• Wnioskodawca, który uzna VAT za wydatek kwalifikowany jest zobowiązany do 
przedstawienia w treści wniosku o dofinansowanie szczegółowego uzasadnienia 
zawierającego podstawę prawną wskazującą na brak możliwości obniżenia VAT 
należnego o VAT naliczony zarówno na dzień sporządzania wniosku o 
dofinansowanie, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania 
w przyszłości (w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu) 
majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu.

• Beneficjenci, którzy zaliczą VAT do wydatków kwalifikowanych, są zobowiązani 
dołączyć do wniosku o dofinansowanie Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
składające się z części, w której beneficjent oświadcza, iż w chwili składania 
wniosku o dofinansowanie nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego 
kosztu VAT, którego wysokość została określona w odpowiednim punkcie wniosku 
o dofinansowanie (fakt ten decyduje o kwalifikowalności VAT) oraz zobowiązuje 
się do zwrotu zrefundowanej części VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające 
odzyskanie tego podatku przez beneficjenta. 81



Konstruowanie budżetu – cross financing

Cross-financing w ramach projektu może dotyczyć wyłącznie: 

- zakupu nieruchomości,

- zakupu infrastruktury, 

przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe 
przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, 
zainstalowanie windy w budynku,

- dostosowania lub adaptacji
(prace remontowo-wykończeniowe) budynków, pomieszczeń.

Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury 
i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków 
i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross-financingu

Limit wydatków w ramach cross-financingu jest każdorazowo określony 
w Dokumentacji konkursowej.
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KOSZTY POŚREDNIE W EFS

Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane 
z realizacją projektu, w szczególności:

a) koszty koordynatora/ kierownika projektu oraz innego 
personelu bezpośrednio zaangażowanego 
w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, o ile jego 
zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, 
w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób oraz 
koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez 
te osoby,
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KOSZTY POŚREDNIE

b) koszty zarządu 

c) koszty personelu 

d) koszty obsługi księgowej 

e) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, 
najem, opłaty administracyjne) związanych z obsługą 
administracyjną projektu,

f) wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem 
wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na 
rachunku bankowym lub odrębnego rachunku 
bankowego,
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g) działania informacyjno-promocyjne związane 
z realizacją projektu 

h) amortyzacja lub zakup aktywów (sprzętu, mebli i 
wartości niematerialnych i prawnych) używanych na 
potrzeby personelu

i) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, 
opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w 
zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu,

KOSZTY POŚREDNIE
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j) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, 
kurierskich 

k) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą 
administracyjną projektu,

l) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych 

m) koszty ubezpieczeń majątkowych,

n) koszty ochrony,

o) koszty sprzątania pomieszczeń 

p) koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

KOSZTY POŚREDNIE
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Koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem, zgodnie z poniższymi 
wskaźnikami:

a) 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości 
kosztów bezpośrednich do 830 tys. PLN włącznie,

b) 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości 
kosztów  bezpośrednich powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie,

c) 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości 
kosztów bezpośrednich powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie,

d) 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości 
kosztów  bezpośrednich1przekraczającej 4 550 tys. PLN

Z pomniejszeniem kosztu mechanizmu racjonalnych usprawnień !

KOSZTY POŚREDNIE
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Podstawa wyliczenia kosztów pośrednich rozliczanych 
stawką ryczałtową ulega pomniejszeniu (poprzez 
pomniejszenie wartości kosztów bezpośrednich) o:

a) wartość wydatków poniesionych przez partnerów 
ponadnarodowych w projektach ponadnarodowych

b) wartość stawek jednostkowych o ile ww. stawki 
jednostkowe uwzględniają koszty pośrednie.

KOSZTY POŚREDNIE
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METODY UPROSZCZONE

W projektach EFS możliwe jest stosowanie następujących 
uproszczonych metod rozliczania wydatków:

a) stawki jednostkowe,

b) kwoty ryczałtowe,

z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których 
wartość dofinansowania nie przekracza wyrażonej w PLN 
równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z ww. 
uproszczonych metod rozliczania wydatków jest 
obligatoryjne.
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STAWKI JEDNOSTKOWE

Stawka jednostkowa może obejmować zarówno koszty bezpośrednie, 
jak i pośrednie albo wyłącznie koszty bezpośrednie. W przypadku 
objęcia stawką obu kategorii kosztów, koszty pośrednie są 
niekwalifikowalne.

Rozliczanie wydatków na podstawie stawki jednostkowej jest 
dokonywane we wniosku o płatność według ustalonej stawki 
jednostkowej w zależności od faktycznie wykonanej liczby usług 
w stosunku do założeń zawartych w zatwierdzonym wniosku 
o dofinansowanie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
o dofinansowanie.
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STAWKI JEDNOSTKOWE

Stawką jednostkową jest stawka dla danego towaru lub usługi, dla 
której wskazano szczegółowy zakres oraz cenę jednostkową określona 
w wytycznych lub regulaminie konkursu.

Cena jednostkowa może być określana przez beneficjenta 
i uzgodniona na etapie zatwierdzania wniosku 
o dofinansowanie projektu, w szczególności 
w przypadku godzinowej stawki wynagrodzenia personelu projektu

Stawki jednostkowe są określone w wytycznych MIR  realizacji 
przedsięwzięć finansowanych z EFS w poszczególnych obszarach 

NP. dla edukacji dotyczą  wystandaryzowanych szkoleń językowych z 
języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

Obejmują wszystkie koszty niezbędne do realizacji 60 godzinnego kursu 
dla grupy maksymalnie 12 osobowej. 91



KWOTY RYCZAŁTOWE

Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie 
określonego w projekcie zadania na etapie zatwierdzenia 
wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku rozliczania projektu za pomocą kwot 
ryczałtowych koszty pośrednie nie przysługują chyba, że nie 
zostały uwzględnione w ramach kwoty ryczałtowej. 

W przypadku uwzględniania kosztów pośrednich w ramach 
kwoty ryczałtowej, sposób kalkulacji tych kosztów powinien 
być zgodny z limitami dla kosztów pośrednich.
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KWOTY RYCZAŁTOWE

Kwota ryczałtowa jest określoną w umowie 

o dofinansowanie kwotą uzgodnioną za wykonanie 

określonego w projekcie zadania lub zadań na etapie 

zatwierdzania wniosku o dofinansowanie projektu.
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ROZLICZANIA METODĄ UPROSZCZONĄ

Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako 

wydatki poniesione. 

Z punktu widzenia wymagań odnośnie realizacji  projektu nie ma 

obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych 

w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które 

zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą. Ponoszenie 

wydatków musi odbywać się zgodnie z prawem obowiązującym 

beneficjenta.
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Weryfikacja wydatków zadeklarowanych według 
uproszczonych metod dokonywana jest w oparciu o faktyczny 
postęp realizacji projektu i osiągnięte wskaźniki, przy czym:

a) w przypadku stawek jednostkowych – weryfikacja 
wydatków polega na sprawdzeniu, czy działania 
zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane 
i określone w umowie o dofinansowanie wskaźniki produktu 
lub rezultatu osiągnięte; rozliczenie następuje według 
ustalonej stawki w zależności od faktycznie wykonanej ilości 
dóbr/usług w ramach danego projektu,

ROZLICZANIA METODĄ UPROSZCZONĄ
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b) w przypadku kwot ryczałtowych – weryfikacja wydatków 
polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez 
beneficjenta zostały zrealizowane i określone w umowie o 
dofinansowanie wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte.

Rozliczenie, co do zasady, jest uzależnione od zrealizowania 
danego działania, ale może być również dokonywane w 
etapach w zależności od specyfiki projektu, np. gdy w ramach 
projektu zakłada się realizację różnych etapów działania, 
które mogłyby być objęte kilkoma kwotami ryczałtowymi,

ROZLICZANIA METODĄ UPROSZCZONĄ
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c) w przypadku stawek ryczałtowych – weryfikacja polega na 
sprawdzeniu, czy beneficjent prawidłowo zastosował 
określoną wysokość stawki ryczałtowej, wynikającą z 
Wytycznych, wytycznych programowych lub zasad przyjętych 
przez KE w odpowiednich aktach delegowanych oraz czy 
prawidłowo wykazał kwotę wydatków będących podstawą 
wyliczenia stawek ryczałtowych.

ROZLICZANIA METODĄ UPROSZCZONĄ
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Zasady wyboru projektów w ramach RPO

• Zasady wyboru projektów są każdorazowo opisane 
w Dokumentacji konkursowej.

• Wnioski o dofinansowanie projektów podlegają ocenie 
pod względem spełniania kryteriów wyboru projektów, 
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WP 
2014-2020, zgodnych z warunkami określonymi w art. 
125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego. 

• Ocena wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs 
poprzedzona jest weryfikacją wymogów formalnych i 
obejmuje etap oceny formalno-merytorycznej oraz 
etap negocjacji 
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Zasady wyboru projektów w ramach RPO

• Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy oceny spełnienia kryteriów wyboru 
projektów przez projekty uczestniczące w konkursie dokonuje Komisja 
Oceny Projektów (KOP). 

• Bieg terminu oceny liczony jest indywidualnie dla danego wniosku |
o dofinansowanie projektu. 

• Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim 
oczywistej omyłki wstrzymuje bieg terminu dla weryfikacji wymogów 
formalnych lub oceny danego wniosku. 

• Pisma związane z oceną wniosku doręczane będą Wnioskodawcy zgodnie z 
zapisami Działu I, Rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. t.j. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.). 
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Zasady wyboru projektów w ramach RPO

Wymogi formalne
• Weryfikacji spełnienia wymogów formalnych podlega każdy wniosek złożony 

w odpowiedzi na konkurs (o ile nie został wycofany przez Wnioskodawcę). 

• Niespełnienie wymogów formalnych prowadzi do wezwania Wnioskodawcy 
do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, który wskazywany jest w 
piśmie przez IOK, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, a w 
konsekwencji – niedopuszczenia projektu do oceny.

• Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim 
oczywistej omyłki  nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. 

• Przez istotną modyfikację należy w szczególności rozumieć modyfikację 
dotyczącą elementów treści wniosku, której skutkiem jest zmiana 
podmiotowa Wnioskodawcy lub przedmiotowa projektu, bądź jego 
wskaźników lub celów mających wpływ na kryteria wyboru projektów. 
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Zasady wyboru projektów w ramach RPO

Wymogi formalne
• Weryfikacji, czy we wniosku są braki formalne lub oczywiste omyłki dokonuje 

jeden pracownik IOK w oparciu o Kartę weryfikacji wymogów formalnych 
wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w 
ramach RPO WP 2014-2020, stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 

• Etap weryfikacji obejmuje: sprawdzenie pod względem spełnienia wymogów 
formalnych, wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku/poprawienia 
oczywistej omyłki, ponowne sprawdzenie uzupełnionego/poprawionego 
wniosku o dofinansowanie przesłanego przez Wnioskodawcę oraz 
zatwierdzenie Karty weryfikacji wymogów formalnych. 

• Jeżeli stwierdzony brak formalny lub oczywista omyłka uniemożliwia ocenę 
projektu to jego ocena zostanie wstrzymana na czas dokonywania uzupełnień. 
W każdej innej sytuacji nie ma konieczności wstrzymywania oceny projektu. 
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Zasady wyboru projektów w ramach RPO

Wymogi formalne
• Uzupełnienie wniosku może zostać dokonane przez Wnioskodawcę 

siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub poprzez 
przesłanie uzupełnionego wniosku do siedziby Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Rzeszowie. 

• W przypadku nieuzupełnienia przez Wnioskodawcę braków formalnych 
i/lub oczywistych omyłek w wyznaczonym terminie, wniosek pozostaje 
bez rozpatrzenia, bez możliwości wniesienia protestu, o czym 
Wnioskodawca zostanie poinformowany niezwłocznie pismem. 

• Lista wszystkich wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem 
spełniania wymogów formalnych zamieszczana jest na stornie RPO WP 
(www.rpo.podkarpackie.pl) oraz Portalu Funduszy Europejskich 
(www.funduszeeuropejskie.gov.pl). 
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Zasady wyboru projektów w ramach RPO

Ocena formalno – merytoryczna
• Ocena formalno-merytoryczna wniosku obejmuje kolejno sprawdzenie czy 

wniosek spełnia kryteria wymagane na etapie wyboru projektów: 
1) kryteria ogólne formalne;  
2) kryteria specyficzne dostępu (jeśli występują); 
3) kryteria ogólne merytoryczne horyzontalne; 
4) kryteria ogólne merytoryczne; 
5) kryterium merytoryczne premiujące (jeśli występują); 
6) kryteria specyficzne premiujące (jeśli występują).

• Ocena formalno-merytoryczna przeprowadzana jest przez dwóch oceniających w 
ramach Komisji Oceny Projektów. 

• Ocena formalno-merytoryczna jest dokonywana na podstawie kryteriów wyboru 
projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020, przy 
pomocy Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020, która 
stanowi załącznik do Regulaminu konkursu. 103



Zasady wyboru projektów w ramach RPO

Ocena formalno – merytoryczna
• W przypadku niespełnienia któregokolwiek kryterium – za wyjątkiem kryteriów 

premiujących –projekt zostaje oceniony negatywnie i nie podlega ocenie w 
zakresie kolejnych typów kryteriów (np. ogólnych formalnych, ogólnych 
merytorycznych horyzontalnych, ogólnych merytorycznych

• Spełnienie kryteriów premiujących nie jest wymagane i ich niespełnienie nie 
powoduje odrzucenia wniosku, jednakże należy pamiętać, że może mieć wpływ 
na to, czy projekt otrzyma dofinansowanie.

• W przypadku kryteriów, w których w definicji wskazano, iż dopuszczalne jest 
wezwanie Wnioskodawców do przedstawienia wyjaśnień oraz wprowadzenia 
korekt do wniosku, ocena spełnienia kryterium możliwa jest na podstawie 
zapisów wniosku o dofinansowanie oraz – dodatkowo – pisemnych wyjaśnień 
Wnioskodawcy, udzielonych w trakcie trwania oceny formalno-merytorycznej 
(na pisemne wezwanie IOK). 
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Zasady wyboru projektów w ramach RPO
• Wyjaśnienia przedstawione przez Wnioskodawcę na wezwanie IOK nie 

podlegają uzupełnieniom ani korektom. Niedochowanie terminu na 
złożenie wyjaśnień, skutkuje odrzuceniem wniosku. Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie 

• Fakt otrzymania wezwania do przedstawienia wyjaśnień oznacza, że 
Oceniający mają wątpliwości co do spełnienia danego kryterium przez 
projekt. Złożenie przemyślanych i kompletnych wyjaśnień jest ostatnią 
szansą na pozytywną ocenę w tym zakresie. Dlatego też powinno być 
poprzedzone analizą zarówno dokumentacji konkursowej, jak i samego 
wniosku o dofinansowanie i zidentyfikowaniem popełnionych błędów i 
braków. 

• Projekty spełniające (na podstawie zapisów wniosku i wyjaśnień 
Wnioskodawcy) wszystkie kryteria na etapie oceny formalno-merytorycznej 
mogą zostać skierowane do etapu negocjacji. 

• Kryteria ogólne formalne odnoszą się do wszystkich typów projektów 
i dotyczą wszystkich Wnioskodawców. 105



Zasady wyboru projektów w ramach RPO
WAŻNE!!

Większość konkursów w ramach RPO WP określa obowiązkowe 
specyficzne kryteria dostępu dla konkursu.

Ich niespełnienie skutkuje odrzuceniem projektu!!

Należy zapoznać się z nimi na etapie PLANOWANIA PROJEKTU!

W przypadku odrzucenia wniosku z powodu niespełnienia co najmniej 
jednego z kryteriów, wyboru projektów, IOK niezwłocznie informuje 

Wnioskodawcę o zakończeniu oceny jego projektu oraz negatywnej ocenie 
projektu wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu.
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Zasady wyboru projektów w ramach RPO
• W przypadku wystąpienia znacznych rozbieżności w ocenie kryteriów ogólnych 

formalnych, kryteriów specyficznych dostępu (jeśli dotyczy) lub kryteriów ogólnych 
merytorycznych horyzontalnych dokonanej przez oceniających, wniosek poddawany jest 
dodatkowej ocenie (wyłącznie kryteriów, w zakresie, których wystąpiły rozbieżności), 
którą przeprowadza trzeci oceniający, wybrany w drodze losowania przez 
Przewodniczącego KOP w obecności co najmniej 3 członków KOP. Ocena trzeciego 
oceniającego jest ostateczna i wiążąca. Za znaczną rozbieżność w ocenie spełniania ww. 
kryteriów uznaje się sytuację, gdy jeden z oceniających uznaje dane kryterium za 
spełnione, a drugi za niespełnione. 

• Ocena kryteriów ogólnych merytorycznych polega na przyznaniu przez każdego z 
oceniających maksymalnie 40 punktów. Ocena wniosku o dofinansowanie jest 
przedstawiana w postaci liczb całkowitych (bez części ułamkowych). 

• Spełnienie przez projekt kryteriów ogólnych merytorycznych w minimalnym zakresie 
oznacza uzyskanie od każdego z obydwu oceniających co najmniej 60% punktów za 
spełnienie poszczególnych kryteriów.
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Zasady wyboru projektów w ramach RPO

• Jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria ogólne 
merytoryczne oceniający dokonuje sprawdzenia 
spełnienia przez projekt kryterium merytorycznego 
premiującego oraz kryteriów specyficznych 
premiujących. 

• Spełnienie kryteriów specyficznych premiujących 
nie jest obowiązkowe, jednak należy pamiętać, że 
może mieć wpływ na to, czy projekt otrzyma 
dofinansowanie. 
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Zasady wyboru projektów w ramach RPO

Etap negocjacji

• Wynikiem prac Komisji Oceny Projektów jest sporządzenie listy projektów, 
które spełniły kryteria i mogą zostać skierowane do kolejnego etapu procesu 
wyboru projektów tzn. etapu negocjacji. 

• Negocjacje są obowiązkowe dla tych Wnioskodawców, którzy zostali 
wezwani do podjęcia negocjacji - odmowa udziału w negocjacjach będzie 
skutkować uzyskaniem oceny negatywnej w zakresie spełniania Kryterium 
pn. Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym i odrzuceniem wniosku.

• UWAGA!– liczba punktów uzyskanych przez projekt w wyniku oceny 
formalno-merytorycznej nie zmieni się w wyniku negocjacji! 
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Zasady wyboru projektów w ramach RPO

Etap negocjacji
• Na etapie negocjacji oceniający mogą wspólnie określić warunki, które musi 

spełniać projekt, aby móc otrzymać dofinansowanie oraz wezwać 
Wnioskodawcę do odpowiedniego skorygowania projektu lub wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących zapisów wniosku o dofinansowanie. W procesie 
ustalania warunków negocjacyjnych może brać udział także Przewodniczący 
KOP. 

• Negocjacje mogą być prowadzone przez pracowników IOK powołanych do 
składu KOP, innych niż pracownicy/eksperci, którzy dokonywali oceny tego 
projektu. 

• Negocjacje projektów są przeprowadzane w formie pisemnej (w tym z 
wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji) lub ustnej (spotkanie 
obu stron negocjacji), zgodnie z decyzją Przewodniczącego KOP. Odpowiedź 
zawierającą stanowisko negocjacyjne Wnioskodawca dostarcza w terminie 7 
dni od otrzymania pisma zapraszającego do negocjacji. 110



Zasady wyboru projektów w ramach RPO

• Etap negocjacji

• Stanowisko negocjacyjne może zawierać w szczególności: 

a) wezwanie Wnioskodawcy do odpowiedniego skorygowania wniosku o 
dofinansowanie w zakresie związanym z wyjaśnieniami składanymi na 
etapie oceny formalno-merytorycznej; 

b) warunki odnoszące się do kryteriów negocjacyjnych, zgodnie z ich 
brzmieniem i definicją. 
Przykładowo – w ramach kryterium Negocjacje w zakresie budżetu 
projektu, w tym kwalifikowalności i efektywności wydatków zakończyły się 
wynikiem pozytywnym, Wnioskodawca może zostać wezwany o 
skorygowanie poziomu wydatków w projekcie, które zdaniem IOK są na 
niezasadnie wysokim poziomie. 
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Zasady wyboru projektów w ramach RPO

Po zakończeniu etapu negocjacji KOP przygotowuje listę 
ocenionych projektów, uszeregowanych w kolejności 
malejącej liczby uzyskanych punktów. 

W sytuacji, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie 
projektów w konkursie, przewyższa wartość 
dofinansowania dla wszystkich złożonych projektów a IOK 
odstąpiła od punktowej oceny kryteriów ogólnych 
merytorycznych, na rzecz oceny zero-jedynkowej, lista 
ocenianych projektów będzie uszeregowana zgodnie z 
numeracją wniosków o dofinansowanie (ze wskazaniem 
liczby punktów premiujących, jeśli projekt takie otrzymał). 
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Zasady wyboru projektów w ramach RPO

• Po zakończeniu oceny wniosku, IOK przekazuje 
Wnioskodawcy pisemną informację o wyniku oceny jego 
projektu. Informacja ta zawiera całą treść wypełnionych 
Kart oceny formalno-merytorycznej i Kart weryfikacji 
spełniania kryteriów negocjacyjnych (jeśli dotyczy) albo 
kopie tych kart. 

• Po rozstrzygnięciu konkursu IOK zamieszcza na stronie 
internetowej RPO WP 2014-2020 
(www.rpo.podkarpackie.pl), oraz na portalu 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl listę projektów, które 
spełniły kryteria, z wyróżnieniem projektów wybranych 
do dofinansowania 113



Odwołania od oceny wniosków

• Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo 
do złożenia protestu. Wzór protestu stanowi załącznik do  Regulaminu Konkursu

• Instytucją, którą rozpatruje protest, jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 
(IP) pełniący także funkcję IOK. 

• Negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów 
wyboru projektów, w ramach której: 

1) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów 
wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania 
albo skierowany do kolejnego etapu oceny; 

2) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru 
projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 
konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania. 
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Odwołania od oceny wniosków

• Protest zgodnie jest wnoszony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy Wojewódzki 
Urząd Pracy w Rzeszowie, w terminie 14 dni od doręczenia informacji o 
negatywnym wyniku oceny. 

• Protest należy wnieść do WUP w Rzeszowie na adres siedziby:  ul. Adama 
Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów 

• osobiście w Kancelarii WUP lub 

• nadać w placówce pocztowej lub przez kuriera. 

• Protest jest wnoszony w formie pisemnej i w takiej formie prowadzone jest 
dalsze postępowanie w sprawie. 
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Odwołania od oceny wniosków

Zakres i weryfikacja protestu 
• Protest zawiera następujące informacje (wymogi formalne): 

a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu; 

b) oznaczenie Wnioskodawcy; 

c) numer wniosku o dofinansowanie projektu; 

d) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie 
zgadza, wraz z uzasadnieniem; 

e) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej 
oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z 
uzasadnieniem; 

f) podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z 
załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej 
osoby do reprezentowania Wnioskodawcy 
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Odwołania od oceny wniosków
Rozpatrzenie protestu 
1. Protest jest rozpatrywany przez WUP w Rzeszowie w terminie 30 dni 
kalendarzowych od dnia jego otrzymania (data wpływu do IOK). 

2. W uzasadnionych przypadkach w szczególności gdy, w trakcie rozpatrywania 
protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia 
protestu może być przedłużony, o czym WUP w Rzeszowie informuje na piśmie 
Wnioskodawcę. Rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od 
dnia jego wpływu do IP. 

3. Podczas rozpatrywania protestu sprawdzana jest zgodność złożonego wniosku 
o dofinansowanie projektu tylko z tym kryterium lub kryteriami oceny, które 
zostały wskazane w proteście oraz w zakresie ewentualnych zarzutów 
dotyczących sposobu dokonania oceny podniesionych przez Wnioskodawcę. 
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Odwołania od oceny wniosków
WUP w Rzeszowie informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia 
jego protestu. 

Informacja ta zawiera w szczególności: 

a) treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu 
protestu wraz z uzasadnieniem; 

b) w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia 
skargi do sądu administracyjnego 

c) w przypadku uwzględnienia protestu – informację o skierowaniu projektu do 
właściwego etapu oceny albo umieszczeniu go na liście projektów wybranych do 
dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej 
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Odwołania od oceny wniosków
Skarga do sądu administracyjnego 

• W przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu 
lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia Wnioskodawca może w tym zakresie 
wnieść skargę bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Rzeszowie. Skarga wnoszona jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
odpowiedniej informacji o nieuwzględnieniu protestu lub pozostawieniu protestu 
bez rozpatrzenia. 

• W wyniku rozpoznania skargi sąd może: 

a) uwzględnić skargę; 

b) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia; 

c) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli jest ono bezprzedmiotowe. 

• Od wyroku sądu administracyjnego przysługuje możliwość wniesienia skargi 
kasacyjnej (wraz z kompletną dokumentacją) do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego przez Wnioskodawcę lub  IOK 
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