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Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Informacje o konkursie 

Planowana kwota dofinansowania na konkurs wynosi 20 000 000,00 PLN 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu

państwa) wynosi 90%.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 10%
kosztów kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00  PLN 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 29 kwietnia 
2019 r. do dnia 10 maja 2019 r. 

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
Przy określaniu daty rozpoczęcia realizacji projektu należy uwzględnić proces oceny,
ewentualne negocjacje oraz czas niezbędny na przygotowanie dokumentów wymaganych

do zawarcia umowy (zalecamy rozpoczęcie realizacji od września 2019 r.)



Formy składania wniosków

dokument elektroniczny 
przesłany za 

pośrednictwem 

systemu LSI WUP
dostępnego pod adresem
https://lsi.wup-rzeszow.pl

do godziny 23:59 ostatniego 
dnia naboru

dokument w wersji 
papierowej w 2 
egzemplarzach 

wydrukowanych z 

systemu LSI WUP

oraz*

* wnioski muszą być złożone w obydwu formach w terminie wskazanym przez 
IP w Regulaminie! Suma kontrolna obu wersji musi być taka sama!

https://lsi.wup-rzeszow.pl/


ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Wnioskodawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu składa następujące 
załączniki

Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania wskazanej 
formy komunikacji i sposobu komunikacji (1 egzemplarz), którego wzór stanowi 

załącznik nr 17 do Regulaminu

Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT (Załącznik nr 13) 

Oświadczenie Partnera o kwalifikowalności VAT (Załącznik nr 14) 



Podmioty uprawnione do ubiegania się 
o dofinansowanie projektu

UWAGA!!! W ramach niniejszego konkursu maksymalna liczba projektów

złożonych przez podmiot jako Wnioskodawca i/lub partner wynosi 1 (jeden) -
warunek formalny nr 3.

Podmiot występuje jako Wnioskodawca bądź partner tylko 
w jednym wniosku o dofinansowanie projektu złożonym 

w ramach konkursu.



Podmioty uprawnione do ubiegania się 
o dofinansowanie projektu

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się wszystkie podmioty 
– z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z zastrzeżeniem, że 
spełniają kryteria dostępu dotyczące WN określone dla tego konkursu -nr 1. Zgodnie 

z kryterium specyficznym dostępu nr 1 Wnioskodawcą może być wyłącznie 
szkoła językowa posiadająca odpowiedni potencjał i doświadczenie tj.:

a) posiada siedzibę lub oddział regionalny na terenie województwa 
podkarpackiego; 

b) w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku 
zrealizowała kursy językowe dla co najmniej 200 osób na terenie 
województwa. 

c) zatrudnia lub systematycznie współpracuje na terenie województwa 
podkarpackiego z co najmniej 3 lektorami, z których każdy posiada 
minimum 300 godzin doświadczenia w nauczaniu języka obcego, zebrane 
w ciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. 



Wzrost kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u osób dorosłych będących 
w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania

i poprawy kompetencji cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji językowych,

skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane

nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub

kwalifikacji cyfrowych i językowych

UWAGA! W ramach niniejszego konkursu możliwa jest realizacja 

wyłącznie szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji językowych.

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien wybrać z listy rozwijanej

w pkt. 1.21 Zakres interwencji (dominujący) – 117- Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez

całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup

wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz

promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe

i potwierdzanie nabytych kompetencji. W pkt 1.22 Zakres interwencji (uzupełniający) wniosku

o dofinansowanie wnioskodawca powinien wybrać z listy rozwijanej opcję „nie dotyczy”.

Zakres wsparcia 



Uczestnicy projektu

Osoby dorosłe w wieku 25 lat i więcej wykazujące największą lukę kompetencyjną
w zakresie języków obcych oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do
edukacji, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i osoby w wieku 50 lat
i więcej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego
z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem kwalifikacji językowych,
z zastrzeżeniem kryterium dostępu nr 3.

Wsparcie co do zasady skierowane jest do osób dorosłych nieprowadzących 
działalności gospodarczej 

Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3
włącznie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 tj.
wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum
uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). W przypadku gdy uczestnik posiada np.
wykształcenie policealne (szkoły policealne), tj. ISCED 4, nie wpisuje się w definicję osób
o niskich kwalifikacjach.



Szczegółowe wymogi realizacji projektów prowadzących do 
uzyskania kwalifikacji językowych 

Szkolenia prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji językowych są realizowane 
wyłącznie w formie stacjonarnej , zgodnie z zakresem określonym w załączniku 

nr 20 do Regulaminu konkursu i są rozliczane stawkami jednostkowymi 
wskazanymi w tym załączniku. 

Szkolenia obejmują wyłącznie języki

Uwaga! Realizacja szkoleń w zakresie innych języków obcych nie jest 

możliwa! 



Szczegółowe wymogi realizacji projektów prowadzących do 
uzyskania kwalifikacji językowych 

Stawki jednostkowe obowiązujące w województwie podkarpackim

moduł 60 godzinny (można założyć ich wielokrotność),

grupa licząca nie więcej niż 12 uczestników,

jednorazowe zajęcia nie mogą trwać więcej niż 4 godziny lekcyjne dziennie,

minimalny poziom obecności uczestnika to 80 %

Stawka jednostkowa zawiera : koszt organizacji szkolenia, koszt zakwalifikowania uczestnika
projektu do odpowiedniej grupy, koszt wykładowcy, wyposażonej sali, materiałów szkoleniowych,
wody dla uczestników szkolenia, cyklicznych egzaminów wewnętrznych i testów.



Szczegółowe wymogi realizacji projektów prowadzących do 
uzyskania kwalifikacji językowych 

Poza stawkami jednostkowymi można sfinansować:

a) zakup podręcznika (teoretycznego i ćwiczeniowego), b) przeprowadzenie egzaminu, c) wydanie 
certyfikatu,  d) pokrycie wydatków poniesionych w celu ułatwienia dostępu w projekcie osób z 
niepełnosprawnościami, e) koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 albo osobą zależną, oraz f) 
koszty pośrednie.

Powyższy katalog ma charakter zamknięty! 

Zasadność wsparcia dodatkowego w formie kosztów opieki musi wynikać z przeprowadzonej 
diagnozy i być potwierdzona rzetelnymi danymi ilościowymi i jakościowymi. W treści wniosku o 
dofinansowanie należy opisać zasady udzielania i rozliczania wsparcia dodatkowego.

Istnieje możliwość zaplanowania kosztu egzaminu poprawkowego dla grup w trudniejszej sytuacji,
wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych tj. w szczególności osoby
o niskich kwalifikacjach i osoby w wieku 50 lat i więcej. Takie założenia powinny zostać
szczegółowo uzasadnione i potwierdzone odpowiednimi danymi.

Stawek jednostkowych nie stosuje się do:
a) projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami



Szczegółowe wymogi realizacji projektów dotyczących 
uzyskiwania kwalifikacji językowych 

Beneficjent zapewnia, że zrealizowane dzięki wsparciu EFS szkolenia zakończą się
formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz będą dawać możliwość uzyskania
certyfikatu (nadaniem kwalifikacji).

Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w
sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się
spełniające określone standardy. Nabycie efektów uczenia się wyodrębnionych dla
danego poziomu biegłości językowej zweryfikowane jest w ramach egzaminu (walidacji)
i potwierdzone certyfikatem.

UWAGA!
We wniosku powinny być zawarte informacje dotyczące procesu uzyskiwania
kwalifikacji przez uczestników w oparciu o przesłanki: zapewnienie procesu walidacji,
certyfikacji oraz rozpoznawalności certyfikatu w danej branży.



Szczegółowe wymogi realizacji projektów dotyczących 
uzyskiwania kwalifikacji językowych 

Szkolenia prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji językowych realizowane są zgodnie z
Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

Certyfikat potwierdzający biegłość językową może być wydany jedynie przez instytucję
posiadającą stosowne uprawnienia. Biorąc pod uwagę system walidacji i certyfikowania efektów
uczenia się na poziomie międzynarodowym należy pamiętać, że w przypadku języków obcych
certyfikat winien być powszechnie uznawany.

Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych wg klasyfikacji „Common European
Framework of Reference for Languages” - — „Europejski System Opisu kształcenia językowego:
uczenie się, nauczanie, ocenianie” np. TOEFL, TELC, FCE, CAE, DELF, LCCI, ZDAF, DFA.



Wskaźniki kluczowe w ramach Działania 9.3

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego EFS

 Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu.

 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu.

 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego określają efekt bezpośrednio po
zakończeniu udziału w projekcie i mierzone są do 4 tygodni od zakończenia
udziału przez uczestnika w projekcie.



Wskaźniki produktu
 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie.

Definicja wskaźnika: Liczba osób, które rozpoczęły udział w projekcie
o niskich kwalifikacjach, tj. osób posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3.
Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w
projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać raz uwzględniając najwyższy
ukończony poziom ISCED.

 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem
w programie.
Definicja wskaźnika: Liczba wszystkich uczestników projektu objętych wsparciem w
programie, którzy w dniu przystąpienia do projektu byli w wieku 50 lat lub więcej. Wiek
uczestników liczony jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia
udziału w projekcie.

 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem
w programie.
Definicja wskaźnika: Liczba wszystkich uczestników projektu objętych wsparciem w
programie, którzy w dniu przystąpienia do projektu byli w wieku 25 lat lub więcej. Wiek
uczestników liczony jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia
udziału w projekcie.



Wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania na etapie 
realizacji projektu wskaźników wspólnych*

Wymagane wskaźniki cd.

we wnioskach o dofinansowanie powinny zostać wybrane wszystkie wskaźniki
horyzontalne, ze wskazaniem źródła danych do pomiaru wskaźników oraz
sposobu pomiaru wskaźników. W przypadku braku adekwatnego wsparcia dla
wartości docelowej należy wpisać „0”

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie
kompetencji cyfrowych

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych
usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno–
komunikacyjne (TIK)



Specyficzne kryteria dostępu:
Opis znaczenia 

kryterium

Wnioskodawcą może być wyłącznie szkoła językowa
posiadająca odpowiedni potencjał i doświadczenie tj.:

a) posiada siedzibę lub oddział regionalny na terenie
województwa podkarpackiego;

b) w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia
wniosku zrealizowała kursy językowe dla co najmniej 200
osób na terenie województwa

c) zatrudnia lub systematycznie współpracuje na terenie
województwa podkarpackiego z co najmniej 3 lektorami, z
których każdy posiada minimum 300 godzin doświadczenia
w nauczaniu języka obcego, zebrane w ciągu 2 lat
poprzedzających dzień złożenia wniosku.

TAK/NIE
Niespełnienie 

kryterium 
skutkuje 

odrzuceniem 
wniosku.

Dopuszczalne 
jest wezwanie 
Wnioskodawcy 

do 
przedstawienia 

wyjaśnień w celu 
potwierdzenia 

spełnienia 
kryterium.



Specyficzne kryteria dostępu: Opis znaczenia kryterium

2. Liczba osób przewidziana do objęcia wsparciem
nie może być wyższa niż liczba osób, dla których
szkoła językowa zrealizowała kursy językowe w
ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień
złożenia wniosku o dofinansowanie i nie mniejsza
niż 200 osób.

TAK/NIE
Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku.
Dopuszczalne jest wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień w 

celu potwierdzenia spełnienia 
kryterium.

3. Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie
osoby w wieku 25 lat i więcej oraz co najmniej
40% uczestników w danym projekcie spełnia
przynajmniej jeden z poniższych warunków: a)
osoby posiadające wykształcenie do poziomu
ISCED 3 włącznie, b) osoby w wieku 50 lat i
więcej, c) rodzice samotnie wychowujący dzieci
lub rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny, d)
osoby z niepełnosprawnościami.

jw.



Specyficzne kryteria dostępu: Opis znaczenia kryterium

4. Projekt zakłada realizację wyłącznie stacjonarnych
szkoleń językowych w zakresie określonym w
załączniku nr 1 do Wytycznych MIR z dnia 6 września
2016 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze edukacji na lata 2014-2020.

TAK/NIE
Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku.
Dopuszczalne jest wezwanie 

Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień w 

celu potwierdzenia spełnienia 
kryterium.

5. Projekt zapewnia wszystkim uczestnikom
możliwość uzyskania certyfikatu
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji
językowych na jednym z poziomów biegłości
językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu
Kształcenia Językowego i prowadzi do uzyskania
kwalifikacji językowych przez co najmniej 70%
uczestników.

jw.



Wskaźniki służące do weryfikacji spełnienia 
kryterium dostępu/premiującego

Liczba uczestników projektu spełniająca przynajmniej jeden z
warunków: a) osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED
3 włącznie, b) osoby w wieku 50 lat i więcej, c) rodzice samotnie
wychowujący dzieci lub rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny,
d) osoby z niepełnosprawnościami.

Liczba projektów w całości realizowanych w miejscowościach do
25 tys. mieszkańców (jeśli dotyczy)



Kryterium premiujące - 10 pkt.

Premiowane są projekty w całości 

realizowane w miejscowościach do 

25 tyś mieszkańców
(Z opisu projektu powinno jasno wynikać, że miejsca realizacji 

szkoleń przewidziano w miejscowościach do 25 tyś mieszkańców)

W województwie podkarpackim miejscowości nie spełniające 

definicji „miejscowości do 25 tys. mieszkańców” to: Rzeszów, 

Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Jarosław, Jasło, 

Mielec, Sanok, Dębica



W przypadku projektów dedykowanych osobom 

z niepełnosprawnościami we wniosku należy określić wskaźnik ze 

wskazaniem wartości docelowej

Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie



Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy wybór partnerów dokonywany jest przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie. Partner/Partnerzy wskazywani są we wniosku.

Istotą realizacji projektu w partnerstwie jest wspólna realizacja projektu, wniesienie
zasobów (ludzkich, organizacyjnych, technicznych, finansowych, a także potencjału
społecznego). Partner jest zaangażowany w realizację całego projektu, uczestniczy
w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu i zarządzaniu projektem, przy czym
partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.

W przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez
Beneficjenta zakupu towarów lub usług partnerowi i odwrotnie. Oznacza to również brak
możliwości zatrudnienia personelu partnera do zadań realizowanych przez Beneficjenta
i odwrotnie.

W ramach Działania 9.3 nie przewiduje się możliwości przyznawania 

pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis.



Zgodność projektu z właściwymi politykami i zasadami unijnymi 

Wytyczne w zakresie równości szans i niedyskryminacji wprowadzają

Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 (Standardy),

które stanowią załącznik nr 2 do ww. Wytycznych.

We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien określić zarówno

planowane działania zapewniające dostępność (na etapie promocji,

rekrutacji, w zakresie produktów projektu), jak i wykazać posiadany

potencjał lokalowy, który tę dostępność zapewni.

UWAGA!!! Standardy dostępności są obligatoryjne. Informacja o

stosowaniu przez Wnioskodawcę Standardów dostępności musi być

wyraźnie wskazana we wniosku o dofinansowanie i będzie

przedmiotem oceny IOK (na etapie oceny formalno-merytorycznej), która

polega na sprawdzeniu założeń projektu ze wskazanymi Standardami

dostępności.



Standard minimum
Ocenie podlegać będą:
 informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istnienia) barier równościowych

w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu;
 opis działań odpowiadających na zdefiniowane bariery równościowe w obszarze

tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu;
 wskaźniki realizacji projektu podane w podziale na płeć i/lub opis tego, w jaki sposób

rezultaty projektu przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych istniejących
w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu;

 informacje o działaniach podjętych w celu zapewnienia równościowego zarządzania
projektem.

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

W projekcie weryfikowane jest także, czy projekt obejmuje finansowanie przedsięwzięć
minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka na środowisko. Zasada
zrównoważonego rozwoju jest zachowana, jeżeli w ramach projektu zakłada się
podejmowanie działań ukierunkowanych na: racjonalne gospodarowanie zasobami,
ograniczenie presji na środowisko, uwzględnianie efektów środowiskowych w
zarządzaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.



Cross-financing i środki trwałe

W ramach Działania 9.3 nie ma możliwości ponoszenia wydatków na
zakup środków trwałych.

Zgodnie z zapisami SZOOP planowany zakres stosowania cross-
financingu jest możliwy w zakresie mechanizmu racjonalnych
usprawnień.

IOK zarówno na etapie oceny projektu jak i w trakcie realizacji projektu
weryfikuje, czy w ramach kosztów bezpośrednich nie zostały wykazane wydatki
pośrednie (katalog wskazany w Wytycznych kwalifikowalności).

Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych
(25 %, 20 %, 15%, 10% w zależności od wartości kosztów bezpośrednich).

Koszt zakwalifikowania uczestnika projektu do odpowiedniej grupy zawiera się
w stawce jednostkowej dlatego też nie ma możliwości rozliczenia kosztów
rekrutacji w kosztach bezpośrednich projektu.



• wkład własny wnioskodawcy jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy
czym to wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego;

• wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich jak
i bezpośrednich.

• Wkład w postaci finansowej wykazywany przez wnioskodawcę w projekcie może
pochodzić z opłat pobieranych od uczestników projektu, pod warunkiem spełnienia
łącznie następujących warunków:

• możliwość wykorzystania opłat nie może ograniczać udziału w projekcie grupom
docelowym wspieranym z EFS, w związku z tym w przypadku wsparcia kierowanego do
osób pozostających bez zatrudnienia lub wykluczonych społecznie opłaty nie powinny
być pobierane;

• opłaty powinny być symboliczne i nie stanowić istotnej bariery uczestnictwa w
projekcie;

• informacja na temat pobierania opłat od uczestników powinna zostać zawarta we
wniosku o dofinansowanie projektu i będzie podlegać ocenie pod kątem celowości i
ewentualnego ograniczenia dostępu do projektu dla potencjalnych uczestników
projektu przez instytucję oceniającą konkurs.

Wkład własny to środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez 
wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych 

i nie zostaną przekazane wnioskodawcy w formie dofinansowania



W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków

publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR

(431 460,00 PLN) obowiązek rozliczania kosztów bezpośrednich

z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków:

-stawek jednostkowych dla szkoleń prowadzących do uzyskania

kwalifikacji językowych;

-kwot ryczałtowych dla pozostałych wydatków bezpośrednich, które nie

wchodzą w stawkę jednostkową (dla wydatków bezpośrednich tj. np.

podręczników teoretycznego i ćwiczeniowego, kosztów przeprowadzenia

egzaminu zewnętrznego i wydania zewnętrznego certyfikatu)

W powyższym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę aby we wniosku

o dofinansowanie wskazać odrębne zadanie/zadania merytoryczne dla

wydatków rozliczanych stawkami jednostkowymi oraz odrębne

zadanie/zadania merytoryczne rozliczane kwotą ryczałtową/kwotami

ryczałtowymi.



Stawki jednostkowe

Dodając wydatek w danym zadaniu dotyczącym szkoleń językowych
rozliczanych stawką jednostkową należy zaznaczyć check box „stawka
jednostkowa”.
W polu „nazwa wydatku” należy wybrać odpowiednią wartość o nazwie
„język niemiecki” lub „język angielski” lub „język francuski” w zależności
od planowanego szkolenia językowego.

Wnioskodawca wypełnia pole „Liczba”, poprzez przemnożenie liczby
uczestników na danym kursie językowym i liczby modułów 60 godzinnych
odpowiadających 1 stawce.
Przykładowo, zakładając udział 100 osób w szkoleniu z języka angielskiego
o długości 120 godzin szkoleniowych (2 moduły po 60 godzin) w polu
„Liczba” w odpowiednim roku realizacji należy wpisać wartość 200 (100
osób x 2 moduły).



Dokumenty do rozliczenia stawek jednostkowych

Przykładowymi dokumentami, będącymi podstawą rozliczenia stawki jednostkowej 

są m.in.:

a) załączone do wniosku o płatność rozliczającego stawki jednostkowe: zestawienie

potwierdzające odbiór przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu lub

dokumentu potwierdzającego zdobycie przez uczestnika projektu określonego poziomu

biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego)

wydanego przez beneficjenta w procesie walidacji (zestawienie powinno zawierać imię i

nazwisko uczestnika, rodzaj rozliczanego szkolenia językowego, liczbę zrealizowanych

stawek, podpis uczestnika),

b) dostępne podczas kontroli na miejscu: dokumenty rekrutacyjne potwierdzające

kwalifikowalność uczestników, kopie zaświadczeń ukończenia kursu lub dokumentu

potwierdzającego zdobycie przez uczestnika projektu określonego poziomu biegłości

językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) wydanego

przez beneficjenta w procesie walidacji, lista obecności / zestawienia frekwencji

uczestników na szkoleniu/ach potwierdzające udział w zajęciach w wymiarze nie

mniejszym niż 80% czasu trwania całego szkolenia, dzienniki zajęć, listy z

potwierdzeniem odbioru przez uczestników materiałów szkoleniowych, oświadczenia

uczestników o realizacji szkolenia zgodnie z zakresem stawki jednostkowej,

dokumentacja potwierdzająca realizację testów i egzaminów wewnętrznych,

dokumentacja zdjęciowa.



Przykładowe wskaźniki pomocne przy rozliczaniu projektu kwotami 
ryczałtowymi

IP proponuje zastosowanie poniższych wskaźników oraz dokumentów potwierdzających ich 

realizację i ujęcia ich w pkt 4.2 wniosku o dofinansowanie: Przykładowe wskaźniki pomocne przy 

rozliczaniu projektu kwotami ryczałtowymi:

Liczba wydanych podręczników uczestnikom – załączone do wniosku o płatność: wykaz 

osób uczestniczących w szkoleniu z potwierdzeniem odbioru podręczników, dostępne podczas 

kontroli na miejscu: protokoły odbioru podpisane przez uczestników; 

Liczba osób przystępujących do egzaminu zewnętrznego – załączone do wniosku 

o płatność: wykaz osób przystępujących do egzaminu zewnętrznego, listy obecności, dostępne 

podczas kontroli na miejscu: wykaz osób przystępujących do egzaminu zewnętrznego, listy 

obecności, kopie certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji językowych (w przypadku 

zdania egzaminu). 

Liczba osób, którym sfinansowano koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 albo osobą zależną-

załączone do wniosku o płatność: wykaz uczestników szkolenia, którym zapewniono nieodpłatną 

opiekę nad dzieckiem do lat 7 albo osobą zależną/ którzy otrzymali zwrot kosztów opieki, dostępne 

podczas kontroli na miejscu: oświadczenia uczestników o zapewnieniu nieodpłatnej opieki nad 

dzieckiem do lat 7 albo osobą zależną/ otrzymaniu zwrotu kosztów opieki.



Koszty możliwe do sfinansowania poza stawką jednostkową nie mogą odbiegać od cen rynkowych, co 
więcej powinny opierać się na Katalogu stawek rynkowych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (Załącznik nr 12 do niniejszego Regulaminu) 
konkursu).

Rodzaj wydatku Maksymalna cena brutto PLN
Podręcznik teoretyczny- angielski Poziom A, B, C - 91 PLN

Podręcznik ćwiczeniowy- angielski Poziom A -48 poziom B -59 Poziom C- 59

Podręcznik teoretyczny + ćwiczenia -niemiecki Poziom A -107 poziom B -107 Poziom C- 125

Podręcznik teoretyczny + ćwiczenia-francuski Poziom A -80 poziom B - 98 Poziom C-117

Przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego z 

wydaniem zewnętrznego certyfikatu-angielski Poziom A -450 poziom B - 619 Poziom C- 689

Przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego z 

wydaniem zewnętrznego certyfikatu-niemiecki Poziom A-350 poziom B - 490 Poziom C-660

Przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego z 

wydaniem zewnętrznego certyfikatu-francuski Poziom A -375 poziom B -410 Poziom C-520



O czym dodatkowo pamiętać ?

• Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien scharakteryzować
grupę docelową i uzasadnić wybór uczestników projektu, powinien opisać
problemy, potrzeby i bariery uczestników w kontekście wsparcia tj. m.in.
przeprowadzić diagnozę w zakresie deficytów wiedzy, kompetencji, czy
umiejętności w zakresie języków obcych. Uzyskane wyniki umożliwią
zwiększenie efektywności proponowanych szkoleń/kursów i pozwoli na
dostosowanie proponowanego wsparcia do indywidualnych potrzeb
uczestników projektu

• Jako źródło danych do pomiaru wskaźników kluczowych rezultatu należy
uwzględnić certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji językowych

• Plan rekrutacji powinien zawierać przejrzyste kryteria na podstawie których
Wnioskodawca będzie rekrutował uczestników/ uczestniczki projektu,
ponadto, należy przedstawić opis działań w przypadku problemów
z rekrutacją

• W szczegółowym opisie zadania należy zwrócić uwagę na opis ścieżki wsparcia
z uwzględnieniem planowanego poziomu zaawansowania -poziomu biegłości
językowej



Pytania i odpowiedzi dotyczące Konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-028/19 

•Kryterium specyficzne dostępu nr 1 dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy. Adekwatność
potencjału partnera do skali i zakresu planowanych w projekcie działań oraz
doświadczenie partnera w realizacji przedsięwzięć będzie podlegało ocenie punktowej
na kryteriach ogólnych merytorycznych.

•Jedną z form współpracy z lektorami o której mowa w kryterium specyficznym dostępu 
nr 1 może być zatrudnienie lektorów prowadzących działalność gospodarczą. 

Ponadto, właściciel przedsiębiorstwa (szkoły językowej), który samodzielnie prowadzi 
nauczanie języka może zostać wliczony do wymogu określonego w niniejszym kryterium 
w podpunkcie c.



PYTANIA I ODPOWIEDZI /STANOWISKA IZ/IP ORAZ MIiR







Dokumentacja i Wytyczne:

2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 27 marca 2019 r.;

3. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

4. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020;

5. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014-2020;

6. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet i mężczyzn;

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą Zarządu
Województwa Podkarpackiego 23 października 2018 r.;



Dokumentacja i Wytyczne:
7. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
8. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych

polityki spójności na lata 2014-2020;
9. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014 -2020;

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu w odpowiedzi na zadawane pytania, 
publikowane są na stronie internetowej 

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-ix-jakosc-
edukacji-i-kompetencji-w-regionie

Wyżej wymienione dokumenty programowe umieszczone są na 
stronie internetowej RPO WP 2014-2020 

(www.rpo.podkarpackie.pl).

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-ix-jakosc-edukacji-i-kompetencji-w-regionie
http://www.rpo.podkarpackie.pl/


Dziękuję za uwagę

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ul. Naruszewicza 11

35-055 Rzeszów

www.wup-rzeszow.pl

e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

(w temacie maila „Działanie 9.3”)

http://www.wup-rzeszow.pl/

