
Założenia konkursowe
i kryteria wyboru projektów 

do dofinansowania

Konkurs zamknięty 
Nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy 
Działanie 7.3  WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS



Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta
w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu -

5% wartości projektu
pomniejszonej o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej .Minimalna wartość projektu -

250 000,00 PLN

Maksymalne dofinansowanie projektu 

95%

Kwota przewidziana na projekty wyłonione do realizacji w ramach konkursu -

43 000 000,00



Formy składania wniosków:

1. Forma dokumentu elektronicznego - za pośrednictwem Lokalnego Systemu
Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru
wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem
https://lsi.wup-rzeszow.pl

oraz

2. Forma papierowa – 2 egzemplarze wniosku o dofinansowanie,
wydrukowane z systemu LSI WUP, należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11,
35-055 Rzeszów (Kancelaria) lub w Oddziałach Zamiejscowych WUP (Krosno,
Przemyśl, Tarnobrzeg)

UWAGA! Suma kontrolna wersji papierowej wniosku musi być tożsama

z sumą kontrolną wersji elektronicznej wniosku

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

7.3: od 30 września do 7 października 2019 r.



Wnioskodawcy przysługuje prawo do pisemnego  wystąpienia do  IOK 
o wycofanie złożonego przez siebie wniosku o dofinansowanie projektu

z uczestnictwa w procedurze wyboru projektów do dofinansowania.

Wycofanie  wniosku  na  etapie  naboru w  celu  jego  korekty, z  przyczyn 
organizacyjno-technicznych jest możliwe najpóźniej do dnia 04.10.2019 r.

Pismo zawierające wolę wycofania wniosku powinno zostać podpisane 
czytelnie przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do podejmowania 
decyzji w imieniu Wnioskodawcy wskazaną/e w punkcie 2.8 wniosku lub 

osobę/y posiadającą/ce pełnomocnictwo/upoważnienie.

Wnioski, które zostały wycofane z oceny nie będą zwracane Wnioskodawcom, 
lecz przechowywane w IP WUP.

WYCOFANIE WNIOSKU



W przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od IOK
np. awarii systemu LSI WUP, IOK zastrzega sobie możliwość 

zmiany formy składania wniosku przewidzianej w ogłoszeniu 
o konkursie lub wydłużenia terminu składania wniosków 

podając ten fakt do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

W razie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po 
terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,

wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.



- Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT
(załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu)
(w przypadku beneficjentów, którzy zaliczą VAT do wydatków kwalifikowanych)

- Oświadczenie partnera o kwalifikowalności VAT 
(załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu)
(w przypadku partnerów, którzy zaliczą VAT do wydatków kwalifikowanych)

- Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania 

wskazanej formy komunikacji i sposobu komunikacji 
(załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu) 

Obligatoryjne załączniki do wniosku o dofinansowanie



Projektodawcy

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)



Przy określaniu daty rozpoczęcia realizacji projektu należy
uwzględnić proces weryfikacji warunków formalnych oraz oceny
formalno-merytorycznej, ewentualne negocjacje oraz czas
niezbędny na przygotowanie przez wnioskodawców
dokumentów wymaganych do zawarcia umowy.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia niniejszego 
konkursu szacowany jest na grudzień 2019 r.

Wymagania czasowe



Wybór projektów do dofinansowania

 Weryfikacja warunków formalnych

W przypadku, gdy w ramach danego konkursu ocenie podlega nie więcej niż
100 wniosków – IOK zobowiązana jest do dokonania weryfikacji wniosków
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.
Przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków maksymalnie o 100, termin
dokonania weryfikacji warunków formalnych może zostać wydłużony
maksymalnie o 7 dni. Termin dokonania weryfikacji warunków formalnych nie
może być dłuższy niż 28 dni niezależnie od liczby złożonych wniosków.

W przypadku nieuzupełnienia przez Wnioskodawcę braków formalnych
w wyznaczonym terminie lub wskazanym zakresie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia, 

bez możliwości wniesienia protestu.

Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego 
ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 stanowi zał. nr 3 do Regulaminu konkursu. 



Wybór projektów do dofinansowania cd.

 Etap oceny formalno-merytorycznej

W przypadku, gdy w ramach danego konkursu ocenie podlega:
1) nie więcej niż 49 wniosków - IOK zobowiązana jest do dokonania oceny

w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zamknięcia naboru;
2) Od 50 do 99 wniosków - IOK zobowiązana jest do dokonania oceny

w terminie do 80 dni od dnia zamknięcia naboru;
3) Od 100 do 149 wniosków - IOK zobowiązana jest do dokonania oceny

w terminie do 110 dni od dnia zamknięcia naboru;
4) Od 150 wniosków - IOK zobowiązana jest do dokonania oceny w terminie

do 120 dni od dnia zamknięcia naboru.

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze 
środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 stanowi zał. nr 4 do Regulaminu konkursu.



Wybór projektów do dofinansowania cd.

 Etap negocjacji

W przypadku, gdy w ramach danego konkursu ocenie formalno-merytorycznej
podlega:
1) nie więcej niż 49 wniosków IOK zobowiązana jest do dokonania negocjacji
w terminie nie dłuższym niż 40 dni od dnia zatwierdzenia listy ocenionych
projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej;
2) od 50 do 149 wniosków IOK zobowiązana jest do dokonania negocjacji
w terminie do 50 dni od dnia zatwierdzenia listy ocenionych projektów,
o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej;
3) od 150 wniosków IOK zobowiązana jest do dokonania negocjacji w terminie
do 60 dni od dnia zatwierdzenia listy ocenionych projektów, o której mowa
w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej.

Karta weryfikacji spełnienia kryteriów negocjacyjnych projektu współfinansowanego ze środków EFS 
w ramach RPO WP 2014-2020 stanowi zał. nr 5 do Regulaminu konkursu



Wybór projektów do dofinansowania cd.

 Rozstrzygnięcie konkursu

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

Podanie do publicznej wiadomości wyników konkursu nastąpi po rozstrzygnięciu
konkursu poprzez publikację listy projektów wybranych do dofinansowania
na stronie internetowej www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu
www.funduszeeuropejskie.gov.pl .



 Weryfikacji spełnienia warunków formalnych podlega każdy wniosek
złożony w odpowiedzi na konkurs (o ile nie został wycofany przez
Wnioskodawcę).

 Lista warunków formalnych:

1. Wniosek został dostarczony terminowo

2. Wniosek został sporządzony w języku polskim

3. Została złożona dopuszczalna ilość wniosków

4. Wniosek został złożony w formie papierowej i elektronicznej, na
formularzu wskazanym w Regulaminie konkursu

5. Wniosek w wersji papierowej złożono w dwóch egzemplarzach

6. Wersja elektroniczna wniosku jest tożsama z wersją papierową wniosku
oraz czy wydruk zawiera wszystkie strony

Weryfikacja warunków formalnych



7. Wniosek w wersji papierowej został opatrzony podpisami i pieczęciami
osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania wiążących
decyzji w imieniu Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy)

8. Wraz z wnioskiem złożono wszystkie wymagane załączniki zgodnie
z Regulaminem konkursu

W razie stwierdzenia braków w zakresie warunków formalnych we wniosku
o dofinansowanie projektu Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia
wniosku w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku stwierdzenia oczywistej omyłki we wniosku o dofinansowanie projektu
IOK poprawia tę omyłkę z urzędu, informując o tym Wnioskodawcę, albo wzywa
Wnioskodawcę do poprawienia oczywistej omyłki w terminie 7 dni, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Weryfikacja warunków formalnych cd.



Ocena formalno-merytoryczna wniosku obejmuje kolejno sprawdzenie czy
wniosek spełnia następujące kryteria:

1. kryteria ogólne formalne

2. kryteria specyficzne dostępu

3. kryteria ogólne merytoryczne horyzontalne

4. kryteria ogólne merytoryczne

5. kryterium merytoryczne premiujące

6. kryteria specyficzne premiujące

Orientacyjny termin zakończenia etapu oceny formalno-merytorycznej

to listopad 2019 r. 

Ocena formalno-merytoryczna



1. Co najmniej 80% uczestników projektu będzie miało możliwość
otrzymania dotacji inwestycyjnych.

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu
potwierdzenia spełnienia kryterium.

2. Projekt zakłada udzielenie co najmniej 70 dotacji.

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu
potwierdzenia spełnienia kryterium.

7.3  Kryteria specyficzne dostępu



3. Co najmniej 60% uczestników projektu muszą stanowić
osoby bezrobotne i bierne zawodowo należące do grupy
osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj., osoby w
wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach,
kobiety. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nie mogą
stanowić więcej niż 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych
uczestniczących w projekcie.

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu
potwierdzenia spełnienia kryterium.

7.3 Kryteria specyficzne dostępu cd.



1. Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa

podkarpackiego.

Liczba możliwych do uzyskania punktów: 6

2. Projekt zakłada, iż preferowanymi grupami podczas rekrutacji będą
bezrobotni i bierni zawodowo rodzice/ opiekunowie prawni
posiadający, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia oraz rolnicy
i członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i
rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą
odejść z rolnictwa.

Liczba możliwych do uzyskania punktów: 4

7.3 Kryteria specyficzne premiujące



Dziękuję za uwagę

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS

ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11

35-055 Rzeszów

www.wup-rzeszow.pl

wup@wup-rzeszow.pl


