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Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS 



Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:  

 

 identyfikacja potrzeb uczestnika projektu (m. in. poprzez diagnozowanie 

potrzeb szkoleniowych) oraz opracowanie/aktualizację dla każdego 

uczestnika projektu IPD lub dokumentu równoważnego spełniającego tę 

samą funkcję (element obligatoryjny każdego projektu, z zastrzeżeniem, 

że projekty obejmujące wyłącznie ten typ operacji nie będą przyjmowane 

do dofinansowania), 

 poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy, 

 staże/praktyki zawodowe, 

 szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych (w tym organizacja szkoleń 

połączona z praktyką zawodową u pracodawcy), 

 subsydiowane zatrudnienie, 

 refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

 
 



Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta  

w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu -  

8% wartości projektu. 

Minimalna wartość projektu - 

250 000,00 PLN 

Maksymalne dofinansowanie projektu  

(ze środków UE i środków budżetu państwa) - 92% 

Kwota przewidziana na projekty wyłonione do realizacji w ramach konkursu -  
 

95 279 800,00 PLN  



Formy składania wniosków: 
 
 

1. Forma dokumentu elektronicznego - za pośrednictwem Lokalnego Systemu 
Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków  

o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl  
 

oraz 
 

2. Forma papierowa - w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - 
osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu  

tj. od 7:30 do 15:30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie  
ul. płk L. Lisa - Kuli 20, 35-025 Rzeszów (Kancelaria WUP) jak również  
w Oddziałach Zamiejscowych WUP (Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg)  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

21 grudzień 2015 r. - 8 styczeń 2016 r. 
 



W przypadku awarii systemu LSI WUP, należy złożyć wniosek 
o dofinansowanie w formie papierowej, a później 

wysłać go za pośrednictwem ww. systemu. 
 

Obydwie formy o tożsamej sumie kontrolnej muszą zostać  
złożone najpóźniej w ostatnim dniu naboru tj.  

8 stycznia 2016 r.  

Wnioski złożone po terminie zamknięcia konkursu nie będą rozpatrywane. 

UWAGA! 

Obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie (w przypadku 

beneficjentów, którzy zaliczą VAT do wydatków kwalifikowanych) 

- Oświadczenie o kwalifikowalnośći VAT  

(zał. nr 13 do Regulaminu konkursu) 



Projektodawcy: 
 

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: 
publiczne służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje 
dialogu społecznego. 

Grupy docelowe: 
 

1. Osoby bezrobotne , bierne zawodowo oraz poszukujące pracy w wieku powyżej 29 
roku życia  należące, co najmniej do jednej z następujących grup: 

  osoby od 50 roku życia , 

  osoby długotrwale bezrobotne , 

  kobiety, 

  osoby niepełnosprawne, 

  osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych . 

2. Rolnicy i członkowie ich rodzin , prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do 
wielkości 2 ha , zamierzający odejść z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych 
grup. 



    Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia  

   30 września 2018 roku. 

 

 Przy określaniu daty rozpoczęcia realizacji projektu należy 

uwzględnić proces oceny formalnej i merytorycznej, ewentualne 

negocjacje oraz czas niezbędny na przygotowanie przez 

wnioskodawców dokumentów wymaganych do zawarcia umowy. 

 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia niniejszego  

konkursu szacowany jest na lipiec 2016 r. 

WYMAGANIA CZASOWE 



 koszty bezpośrednie i pośrednie 
 

 Katalog regionalnych stawek rynkowych dotyczących  

RPO WP na lata 2014 – 2020 z dnia 12.11.2015 r.  

(zał. nr 12 do Regulaminu konkursu) 
 

 personel projektu i potencjał kadrowy 

Podstawowe zasady konstruowania budżetu 

Cross-financing i środki trwałe 

Wydatki w zakresie cross – financingu nie mogą przekroczyć  

10% wartości współfinansowania unijnego (EFS).  

  

Maksymalna dopuszczalna wartość zakupionych środków trwałych jako % 

wydatków kwalifikowalnych - nie więcej niż 10% wartości projektu (w tym 

cross – financing). 



W ramach konkursu minimalny wkład własny  

beneficjenta – 8% wartości projektu. 

wkład własny = wydatki kwalifikowalne - dofinansowanie 
 

 
 Wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów 

pośrednich jak i bezpośrednich. 
 W ramach projektu można łączyć różne formy wkładu własnego. 
  

Wkład własny 



Wybór projektów do dofinansowania 

 Ocena projektów  

1. ocena formalna  

2. oceny merytoryczna (w tym negocjacje) 

 

 

Termin dokonania oceny formalnej –  

21 dni roboczych od zakończenia naboru 

 
Termin dokonania oceny merytorycznej –  

nie dłużej niż 180 dni roboczych od zarejestrowania ostatniego 

uzupełnionego na etapie oceny formalnej wniosku w SL 2014.  

 

 
 Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu 



Dziękuję za uwagę 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS 

ul. Króla Kazimierza 7 

35-061 Rzeszów 

 

www.wup-rzeszow.pl 

wup@wup-rzeszow.pl 

 

 


