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ZAKŁADANY TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 

musi mieścić się w okresie od dnia ogłoszenia przez IOK 

naboru wniosków 

tj. od dnia 27 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

• ZWIĘKSZENIE LICZBY MIEJSC 
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGOCEL KONKURSU



KWOTA DOFINANSOWANIA: 

15 000 000,00 PLN (EFS +BP)



TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

04. 11. 2019 r. – 13. 11. 2019 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.



WNIOSKODAWCY

UWAGA!!!  Maksymalna ilość projektów złożonych przez 
podmiot jako Wnioskodawca i/lub Partner wynosi 1.

WSZYSTKIE PODMIOTY –

Z WYŁĄCZENIEM OSÓB FIZYCZNYCH

(nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych)



PARTNERSTWO
Możliwa jest realizacja projektu w partnerstwie - oznacza wspólną 

realizację projektu przez Beneficjenta i podmioty wnoszące do 

projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub 

finansowe na warunkach określonych w umowie o partnerstwie 

/porozumieniu.

Partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty uprawnione do 

ubiegania się o dofinansowanie poza wymienionymi w punkcie 2.4.2 

Regulaminu konkursu. 

Wybór Partnera – zgodnie z art. 33 Ustawy wdrożeniowej.

Nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez beneficjenta zakupu 

towarów lub usług partnerowi i odwrotnie. 

Nie jest dopuszczalne angażowanie jako 

personelu projektu pracowników partnerów przez  beneficjenta 

i odwrotnie.



GRUPA DOCELOWA

 Dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie

Prawo oświatowe,

 Nowo utworzone i istniejące OWP, w tym przedszkola

i inne formy wychowania przedszkolnego, m.in. specjalne

i integracyjne,

 Kadra pedagogiczna zatrudniona w OWP, w tym

specjalnych i integracyjnych,

 Rodzice i prawni opiekunowie dzieci w wieku

przedszkolnym, określonym w ustawie

Prawo oświatowe (udział będzie możliwy

jedynie, jako dodatkowe, uzupełniające

działanie względem działań skierowanych

do dzieci w wieku przedszkolnym)



TYP PROJEKTU: Zwiększenie dostępu do wysokiej 

jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania 

przedszkolnego (OWP) poprzez

TWORZENIE NOWYCH MIEJSC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, W TYM 

DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, 

W ISTNIEJĄCYCH LUB NOWOUTWORZONYCH OWP (RÓWNIEŻ SPECJALNYCH 

I INTEGRACYJNYCH)

DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCYCH MIEJSC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DO 

POTRZEB DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI LUB REALIZACJA DODATKOWEJ 

OFERTY EDUKACYJNEJ I SPECJALISTYCZNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ DZIECKU 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UDZIAŁ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM POPRZEZ 

WYRÓWNANIE DEFICYTU WYNIKAJĄCEGO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ROZSZERZENIE OFERTY OWP O DODATKOWE ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE 

EDUKACYJNE DZIECI W ZAKRESIE STWIERDZONYCH DEFICYTÓW

WYDŁUŻENIE GODZIN PRACY OŚRODKÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI OWP 

DO PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI 

Z DZIEĆMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ORAZ 

W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI Z RODZICAMI, W TYM RADZENIA SOBIE 

W SYTUACJACH TRUDNYCH



ZASADY KONKURSU

 Działania muszą skutkować zwiększeniem miejsc przedszkolnych

 Wartość projektu jest uzależniona od liczby nowoutworzonych miejsc – limit

15.000 zł nie dotyczy przedszkoli specjalnych

 Finansowanie działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc wychowania

przedszkolnego w OWP odbywa się przez okres nie dłuższy niż 12

miesięcy,

 Kwota wydatków na realizację zajęć dodatkowych może stanowić nie więcej niż

30% kosztów bezpośrednich projektu,

 Liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia nowych miejsc wychowania

przedszkolnego odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie

3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie

gminy/miasta, na których są one tworzone.

 Wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych

w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego od daty zakończenia

realizacji projektu, przez okres co najmniej 2 lat, określonej we wniosku

o dofinansowanie projektu.

 Organ prowadzący OWP jest zobligowany do złożenia zobowiązania do

sfinansowania działalności bieżącej wyłącznie ze środków EFS bądź ze środków

dotacji z budżetu gminy.



Nowe miejsca wychowania 

przedszkolnego mogą być tworzone:

w istniejącej bazie oświatowej,

w innych budynkach gminnych, w tym np.:

zlokalizowanych przy urzędach gminy,

w pomieszczeniach remiz strażackich,

w pomieszczeniach ośrodków zdrowia,

w funkcjonujących OWP, 

w nowej bazie lokalowej, z uwzględnieniem 

warunków określonych w Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS

w obszarze edukacji na lata 2014-2020 



W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego możliwe są 

działania obejmujące m.in. następujące kategorie 

wydatków:

 dostosowanie/adaptacja pomieszczeń

 dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych

miejsc wychowania przedszkolnego;

 zakup i montaż wyposażenia,

 zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi

dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju

i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy dydaktycznych, sprzętu

i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;



 budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną

nawierzchnią i ogrodzeniem;

 modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy

i poznawczy dzieci;

 zapewnienie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy działalności

bieżącej nowo utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego,

w tym: koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego

w OWP, koszty żywienia dzieci;

 inne wydatki, o ile są niezbędne do uczestnictwa konkretnego dziecka

w wychowaniu przedszkolnym oraz prawidłowego funkcjonowania

OWP.



Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące 

stwierdzone deficyty

KATALOG ZAJĘĆ

 zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 

2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 

sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-

kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze 

terapeutycznym,

 zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

w rozumieniu Prawa Oświatowego,

 zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, 

np. gimnastyka korekcyjna



Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 

w zakresie stwierdzonych deficytów musi być zgodne 

z następującymi warunkami (spełnionymi łącznie):

 Katalog zajęć jest określony w pkt. 2.2.1 Regulaminu konkursu;

 Dodatkowe zajęcia w publicznych OWP tj. zajęcia stymulujące rozwój

psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna, są realizowane poza czasem

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określonym w art. 13, ust. 1,

pkt.2, art. 13 ust. 2 i 3 Prawa oświatowego i przepisów ustawy o finansowaniu

zadań oświatowych, z zastrzeżeniem iż, mogą one być realizowane w czasie

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o ile wynikają z potrzeb

wymagających rozszerzenia zakresu zajęć specyficznych,

 Zajęcia dodatkowe specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:

korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje

emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

i zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa

Oświatowego mogą być realizowane także w czasie bezpłatnego nauczania,

wychowania i opieki.



Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 

w zakresie stwierdzonych deficytów musi być zgodne 

z następującymi warunkami (spełnionymi łącznie):

 W publicznych OWP zajęcia dodatkowe stymulujące rozwój psychoruchowy

np. gimnastyka korekcyjna mogą być realizowane w czasie bezpłatnego

nauczania, wychowania i opieki, o ile wynikają z potrzeb wymagających

rozszerzenia zakresu zajęć specjalistycznych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt

2 rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne,

logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne

zajęcia o charakterze terapeutycznym i zajęć w ramach wczesnego

wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa Oświatowego,

 Dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy wyrównywania

deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście,

z uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji, np. przez nauczycieli

wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu.

 Dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci objętych

wsparciem w tym OWP



Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 

w zakresie stwierdzonych deficytów musi być zgodne 

z następującymi warunkami (spełnionymi łącznie):

 Dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w analogicznym

zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w OWP)

nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie

wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie)

 Dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego OWP,

niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc

wychowania przedszkolnego. Kwota wydatków na realizację zajęć

dodatkowych może stanowić nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich

projektu. Limit nie ma zastosowania w przypadku dodatkowej oferty

edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnościami.

 Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w których zostały

utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego lub dostosowanie do

potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami odbywa się przez okres nie dłuższy

niż 12 miesięcy.



Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia 

na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej:

 realizacja projektów edukacyjnych w OWP;

 realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących

wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla

dzieci w wieku przedszkolnym mających trudności w spełnianiu wymagań

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia

przedszkolnego,

 realizacja różnych form rozwijających uzdolnienia w wieku przedszkolnym,

 wdrożenie nowych form i programów nauczania,



WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP

do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym odbywa się poprzez:

 kursy i szkolenia doskonalące w tym z wykorzystaniem pracy trenerów

przedszkolnych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające

wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia

przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012. 131),

 wspieranie istniejących budowanie nowych i moderowanie sieci

współpracy i samokształcenia nauczycieli,

 współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami

szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.



WSKAŹNIKI

W S K A Ź N I K  

R E Z U LTAT U  

B E Z P O Ś R E D N I E G O

W S K A Ź N I K I  

P R O D U K T U

W S K A Ź N I K  D L A  

S P E Ł N I E N I A  

S P E C Y F I C Z N E G

O  K R Y T E R I U M  

D O S T Ę P U  N R  2

W S K A Ź N I K  D L A  

S P E Ł N I E N I A  

K R Y T E R I U M  

P R E M I U J Ą C E G O  

N R 3

Liczba nauczycieli, którzy

uzyskali kwalifikacje lub

nabyli kompetencje po

opuszczeniu programu

[osoby]

Liczba dzieci 

objętych w ramach

programu dodatkowymi 

zajęciami

zwiększającymi ich 

szanse edukacyjne w

edukacji przedszkolnej 

[osoby]

Liczba miejsc 

wychowania

przedszkolnego 

dofinansowanych 

w programie [szt.]

Liczba nauczycieli 

objętych wsparciem w 

programie [osoby]

Liczba miejsc 

wychowania

przedszkolnego 

dofinansowanych 

w programie [szt.]

Liczba projektów, 

w których co najmniej 

50% przedszkoli 

objętych wsparciem 

stanowią przedszkola 

specjalne/integracyjne 

lub działania 

zaplanowane 

w projekcie (w ramach 

wsparcia na rzecz 

doskonalenia 

umiejętności 

i kompetencji 

zawodowych nauczycieli 

ośrodków wychowania 

przedszkolnego) służą 

poprawie kompetencji 

w zakresie pedagogiki 

specjalnej



WSKAŹNIKI WSPÓLNE

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

[szt.]

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji

cyfrowych [osoby]

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla

osób z niepełnosprawnościami [szt.]

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne

(TIK) [szt.]

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

[osoby]

WSKAŹNIKI



ZASADY HORYZONTALNE 

Zasada równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami

Zasada zrównoważonego rozwoju

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn



MECHANIZM RACJONALNYCH USPRAWNIEŃ 
[MRU]

 zatrudnienie asystenta dziecka,

 dostosowania posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb

żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka,

 zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb

edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie

przeprowadzoną diagnozę.



WYBÓR PROJEKTÓW

Etap oceny formalno-merytorycznej

Ocena formalno-merytoryczna wniosku obejmuje kolejno

sprawdzenie czy wniosek spełnia kryteria wymagane na etapie

wyboru projektów:

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.



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). W przypadku

wezwania do przedstawienia wyjaśnień, Wnioskodawca przedstawia

kompletne i wyczerpujące wyjaśnienia w terminie 7 dni od otrzymania

wezwania, (jednokrotnie w odniesieniu do danego kryterium).

UWAGA!!!

Wyjaśnienia przedstawione przez Wnioskodawcę na wezwanie IOK

nie podlegają uzupełnieniom ani korektom. Złożenie wyjaśnień

możliwe jest jednorazowo w odniesieniu do danego kryterium.

Niedochowanie terminu na złożenie wyjaśnień, skutkuje odrzuceniem

wniosku.



KRYTERIA DOSTĘPU

KRYTERIUM DOSTĘPU NR 1

Wartość projektu nie przekracza kwoty 

obliczonej, jako iloczyn określonej we wniosku 

o dofinansowanie projektu wartości docelowej 

wskaźnika „Liczba miejsc wychowania 

przedszkolnego dofinansowanych w programie” 

i kwoty 15 000,00 zł (limit nie dotyczy miejsc 

tworzonych w przedszkolach specjalnych). 

KRYTERIUM DOSTĘPU NR 2

Projekt zakłada tworzenie nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego a liczba 

utworzonych w ramach udzielonego wsparcia 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego 

odpowiada faktycznemu i prognozowanemu  

w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na 

usługi edukacji przedszkolnej na terenie 

gminy/miasta, na których są one tworzone, 

jednocześnie wnioskodawca zobowiązał się 

do utrzymania utworzonych miejsc wychowania 

przedszkolnego przez co najmniej 2 lata od daty 

zakończenia realizacji projektu.



SPECYFICZNE KRYTERIA PREMIUJĄCE

1. Projekt realizowany w gminie o poziomie upowszechnienia wychowania

przedszkolnego poniżej średniej dla województwa podkarpackiego

– 12 pkt.

1. Projekt przewiduje objęcie wsparciem wyłącznie nowotworzone ośrodki

wychowania przedszkolnego i/lub ośrodki wychowania przedszkolnego

i/lub ośrodki wychowania przedszkolnego, które nie były odbiorcami

interwencji współfinansowanej ze środków EFS w ramach RPO WP na

lata 2014-2020 – 6 pkt.

2. Co najmniej 50% przedszkoli objętych wsparciem w ramach projektu

stanowią przedszkola specjalne/ integracyjne lub działania zaplanowane

w projekcie (w ramach wsparcia na rzecz doskonalenia umiejętności

i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania

przedszkolnego) służą poprawie kompetencji w zakresie pedagogiki

specjalnej – 2 pkt.



BUDŻET PROJEKTU

Prawidłowość budżetu efektywność wydatków

 kwalifikowalność wydatków;

 niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego

celów;

 racjonalność i efektywność wydatków projektu;

 poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych

(jeśli dotyczy);

 zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi

w regulaminie konkursu oraz katalogu stawek rynkowych;

 zgodność z limitami dotyczącymi: minimalnej wartości projektu;

wymaganego wkładu własnego beneficjenta; dotyczącymi

maksymalnej wartości zakupionych środków trwałych;

maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych w zakresie

cross-financingu; maksymalnej wartości wydatków związanych z

zakupem sprzętu/doposażenia (włączając cross-financing); kwot

ryczałtowych



ZALECENIA BUDŻET SZCZEGÓŁOWY

 nazwy kosztów w budżecie szczegółowym projektu ogólne
i uniwersalne;

 koszty ujmowane w pozycjach zbiorczych - szczegółowa
kalkulacja wydatków wchodzących w skład pozycji w
uzasadnieniu wydatków pod budżetem projektu, w przypadku
wystąpienia wydatków objętych limitem np. na środki trwałe lub
na cross-financing wydatki należy ująć w dwóch lub trzech
pozycjach;

 koszty związane z zakupem sprzętu, w uzasadnieniu pod
budżetem przedstawienie parametrów opisujących dany sprzęt
w oparciu o które przeprowadzono analizę ofert
i oszacowano cenę

 koszty zakupu usług zewnętrznych - w uzasadnieniu wydatku
pod budżetem szczegółowym wskazanie zakresu czynności
wchodzących w skład usługi oraz sposobu oszacowania wartość
usługi



UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA 

PROJEKTÓW

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego

(środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN

równowartości 100.000 EUR (kurs EUR obowiązujący na dzień

ogłoszenia konkursu wynosi 4.2912 PLN) należy zastosować

uproszczoną metodę rozliczania wydatków wyłącznie w formie

kwot ryczałtowych, w oparciu o szczegółowy budżet projektu

określony przez beneficjenta i zatwierdzony przez IOK.

UWAGA!!!
W PRZYPADKU KWOT RYCZAŁTOWYCH – W RAZIE 

NIEZREALIZOWANIA W PEŁNI WSKAŹNIKÓW PRODUKTU 

LUB REZULTATU OBJĘTYCH KWOTĄ RYCZAŁTOWĄ, DANA 

KWOTA JEST UZNANA JAKO NIEKWALIFIKOWALNA.



DOKUMENTY STANOWIĄCE PODSTAWĘ 

OCENY REALIZACJI ZADAŃ
 załączane do wniosku o płatność: oświadczenie beneficjenta zawierające listę zakupionych

sprzętów, materiałów i pomocy dydaktycznych; oświadczenie beneficjenta zawierające listę
wydatków poniesionych w ramach cross – financingu; lista osób, które uzyskały
zaświadczenia/certyfikaty/dyplomy potwierdzające nabycie/podniesienie kompetencji i/lub
kwalifikacji; lista osób zakwalifikowanych na daną formę wsparcia; lista osób, które
ukończyły daną formę wsparcia; lista osób, które podniosły swoje kwalifikacje/kompetencje,
uchwała rady gminy/stowarzyszenia / fundacji dot. utworzenia nowych miejsc w OWP/
zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych/ decyzja Państwowej
Instytucji Sanitarnej w sprawie liczby miejsc wychowania przedszkolnego/ arkusz
organizacyjny (jeżeli potwierdza liczbę utworzonych miejsc); oświadczenie potwierdzające
wykonanie zadania związanego z prowadzeniem działalności bieżącej OWP przez okres 12
miesięcy; oświadczenie potwierdzające realizację zajęć dodatkowych.

 dostępne podczas kontroli na miejscu: dzienniki zajęć zawierające listę obecności, tematykę
zajęć i liczbę godzin; listy obecności uczestników projektu na zajęciach/szkoleniach/studiach
podyplomowych; protokoły odbioru sprzętu i pomocy dydaktycznych; protokoły odbioru
technicznego robót budowlanych; dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia wydawane
uczestnikom wraz z potwierdzeniem odbioru; dokumentacja fotograficzna (wersja
elektroniczna); testy wiedzy/kompetencji (przed i po udziale w projekcie) wraz z ich
metodyką; opinie nauczycieli prowadzących zajęcia; deklaracje uczestnictwa w projekcie;
dokumentacja na podstawie której dokonano wyboru grupy docelowej; uchwały rady
gminy/stowarzyszenia / fundacji dot. utworzenia nowych miejsc w OWP/ zaświadczenie o
wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych/ decyzja Państwowej Instytucji
Sanitarnej w sprawie liczby miejsc wychowania przedszkolnego/ arkusz organizacyjny
(jeżeli potwierdza liczbę utworzonych miejsc).
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ŚRODKI TRWAŁE

W ramach konkursu wartość wydatków poniesionych na

zakup środków trwałych nie może przekroczyć 25% wartości

projektu (w tym cross financingu)

CROSS-FINANCING

Zgodnie z zapisami SZOOP wydatki w ramach

cross‐financingu nie mogą przekroczyć 15% wartości

współfinansowania unijnego (EFS)



Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie

Marta Ruszel
Wydział Edukacji EFS

Ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów 

tel. 017/ 85 09 200
mail:  wup@wup-rzeszow.pl

https://wuprzeszow.praca.gov.pl

Dziękuję Państwu za uwagę

https://wuprzeszow.praca.gov.pl/

