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Za !cznik"nr"1" 
do"Regulaminu"przygotowania"i"oceny"projektów"sk adanych"w"trybie"pozakonkursowym"w"ramach"osi"1,"9,"10"RPO"WM"2014-2020 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Ma!opolskiego 2014 - 2020 

Wniosek o dofinansowanie projektu 

Numer naboru: RPMP 
 

 

A.1 Dane wnioskodawcy 
 

A.2 Adres siedziby 

 

A.3 Dane teleadresowe 
 

1. Kraj 

2. Województwo 

3. Powiat 

4. Gmina 

5. Miejscowo#$ 6. Kod pocztowy 

7. Ulica 

10. Numer telefonu 

12. Poczta elektroniczna 

8. Numer budynku 

11. Numer faksu 

 9.Numer lokalu 

 

A.4 Osoba do kontaktów w sprawie projektu 
   

Imi% i nazwisko Telefon  E-mail  

    
 

A.5 Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wi"#"cych w imieniu wnioskodawcy 
 

A. Opis wnioskodawcy 

Nazwa wnioskodawcy 

Forma prawna 

Forma w asno#ci 

Typ wnioskodawcy 

NIP 

6. REGON 

Imi%"i"nazwisko  

Kraj

Województwo 

Powiat 

Gmina 

Miejscowo#$ 

7. Ulica 

6. Kod pocztowy 

8. Numer budynku 9.Numer lokalu 

10. Numer telefonu 

12. Poczta elektroniczna 

11. Numer faksu 
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B.1 Partnerzy zaanga#owani w realizacj$ projektu 
 

1. Czy"w"realizacj%"projektu"b%d!"zaanga&owani partnerzy 

2. Liczba partnerów  

  

 

B.2 Partner / partnerzy 
  

1. Nazwa partnera   

2."Nazwa"skrócona"partnera  

3. Forma prawna  

4. Kraj  

5."Województwo  

6. Powiat  

7. Gmina  

8."Miejscowo#$   9. Kod pocztowy 

10. Ulica  11. Numer budynku 12. Numer lokalu 

13. Numer telefonu 14. Numer faksu 

15. Adres poczty elektronicznej 

16. NIP 17. REGON 

 

 

C.1 Tytu! projektu 
 

C.2 Typ projektu - przewidziany w SZOOP RPO WM 
 

C.3 Tryb wyboru 

 

C.4 Krótki opis projektu 
 

 

C.5 Forma finansowania 
 

C.6 Dzia!alno%& gospodarcza zwi"zana z projektem 

 

C.7 Typ obszaru realizacji projektu 
 

C.8 Obszar realizacji projektu 

C. Rodzaj projektu 

Dotacja bezzwrotna 

C.6.1 Rodzaj"dzia alno#ci gospodarczej 

C.6.2 PKD 
 

 

województwo powiat gmina 

Pozakonkursowy 

 

 

B. Partnerzy projektu 
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C.9 Projekt grantowy 
 

 

D.1 Opis projektu 
 

D.1.1 Okres realizacji projektu 

Planowany termin"rozpocz%cia realizacji projektu  Planowany"termin"zako'czenia realizacji projektu  

D.1.2 Opis grup docelowych 

 
D.1.3 Liczba"uczestników projektu 

Indywidualnych  Instytucjonalnych   

D.1.4 Zadania realizowane w projekcie 

Zadanie / opis zadania Nazwa kosztu 

1 Zadanie nr 1   
opis:  

 1 Nazwa kosztu 

2 Nazwa kosztu 

2 Zadanie nr 2   
opis:  

 1 Nazwa kosztu 

2 Nazwa kosztu 

3 Nazwa kosztu 

D.1.5"Sposób"zarz!dzania"projektem 

D.2 Potencja! i do%wiadczenie wnioskodawcy i partnerów 

 
 

D.3 Komplementarno%& projektu 

D. Opis projektu 

 



 wersja: efs_2.04 
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E.1 Wskazanie, który cel szczegó!owy programu operacyjnego b$dzie realizowany 

E.2 Cel g!ówny projektu 

 

E.3 Wska'niki kluczowe realizacji projektu 
 

E.3.1"Wska(niki"produktu"- kluczowe 

Nazwa wska(nika Sposób pomiaru J.m.  2017 2018 �. Suma 

   K     
M     
O     

E.3.2"Wska(niki"rezultatu"- kluczowe 

Nazwa wska(nika Sposób pomiaru J.m.         Warto#$"bazowa 2017 2018 �. Suma 

   K      
M      
O      

 

E.4 Wska'niki specyficzne dla programu 
 

E.4.1"Wska(niki"produktu - specyficzne dla programu 

Nazwa wska(nika Sposób pomiaru J.m.  2017 2018 � Suma 

   K     
M     
O     

E.4.2"Wska(niki"rezultatu"- specyficzne dla programu 

Nazwa wska(nika Sposób pomiaru J.m.  Warto#$"bazowa 2017 2018 � Suma 

   K      
M      
O      

 

 

 

 

 

E. Cele projektu 
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E.5 Wska'niki specyficzne dla projektu

Nazwa wska(nika Sposób pomiaru Zadanie J.m.  2017 2018 �. Suma 

    K     

M     
O     

     Nazwa wska(nika Sposób pomiaru Zadanie J.m.  Warto#$"bazowa 2017 2018 �. Suma 

    K      

M      
O      

E.5.1"Wska(niki"produktu"- specyficzne dla projektu 

E.5.2 Wska(niki"rezultatu - specyficzne dla projektu 



 

wersja: efs_2.04  

 
 
 

 

F.1 Prawna mo#liwo%& odzyskania podatku VAT w ramach projektu 
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F. Kwalifikowalno%& podatku VAT

 

G. Pomoc publiczna i pomoc de minimis 
 

1.Czy"w"projekcie"wyst!pi"pomoc"publiczna"lub"pomoc"de"minimis?" 

2.Poziom pomocy publicznej/pomocy de minimis 
3.Rodzaj pomocy transferowanej na inne podmioty  
4.Metodologia obliczenia pomocy 
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H. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 

Zadanie Nazwa 
kosztu 

Pomoc 
publiczna / pomoc 

do minimis 

Podmiot 
ponosz!cy 

wydatki 

Personel 
projektu 

Zlecona 
us uga"

merytory- 
czna 

Cross 
Financing 

Zakup 
)rodków"
Trwa ych 

Wydatek 
Ponoszony 
Poza UE 

Stawka 
jednostkowa 

Wk ad"
rzeczowy 

Kwota 
rycza towa 

Rok J.m. Ilo#$ Cena jednostkowa Koszty"ogó em 

1. Zadanie nr 1 

 1. Nazwa kosztu 

           2017     

          2018     

          �     

Razem koszt: Nazwa kosztu         

2. Nazwa kosztu 

           2017     

          2018     

          �     

Razem koszt: Nazwa kosztu         

Razem zadanie: Zadanie nr 1         

2. Zadanie nr 2 

 1. Nazwa kosztu 

           2017     

          2018     

          �     

Razem koszt: Nazwa kosztu         

2. Nazwa kosztu 

           2017     

          2018     

          �     

Razem koszt: Nazwa kosztu         

3. Nazwa kosztu 

           2017     

          2018     

          �     

Razem koszt: Nazwa kosztu         

Razem zadanie: Zadanie nr 2         

 

 

 

 

KOSZTY BEZPO(REDNIE 

2017  

2018  

�  

Razem  
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KOSZTY PO(REDNIE  ���.) kosztów bezpo%rednich 

w tym w ramach pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis  

2017  

2018  

�  

Razem  

 

 

 

 

KOSZTY PO(REDNIE ���) kosztów bezpo%rednich pomniejszonych o wk!ad w!asny wnoszony w ramach kosztów 
po%rednich 

2017  

2018  

�  

Razem  
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I. Bud#et ogólny 

 

Kategoria wydatku 

 

2017 

 

2018 

 

� 

 

Ogó!em 

 

% 

KOSZTY OGÓ*EM     
 

 

KOSZTY"BEZPO)REDNIE        

1. Zadanie nr 1        

2. Zadanie nr 2        

KOSZTY"PO)REDNIE        

STAWKI JEDNOSTKOWE        

KWOTY"RYCZA*TOWE        

WK*AD"W*ASNY      

w"tym"wk ad"prywatny      

w"tym"wk ad"prywatny"wymagany"przepisami"pomocy"publicznej      

w"tym"w"ramach"kosztów"bezpo#rednich      

w"tym"w"ramach"kosztów"po#rednich      

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE      

w"tym"wspó finansowanie"UE       

Wydatki"bezpo#rednie"bez"pomocy"publicznej"/"pomocy"de"minimis       

Wydatki"bezpo#rednie"obj%te"pomoc!"publiczn!       

Wydatki"bezpo#rednie"obj%te"pomoc!"de"minimis       

Koszt"przypadaj!cy"na"jednego"uczestnika       

Koszt"przypadaj!cy"na"jeden"podmiot"obj%ty"wsparciem       

DOCHÓD       

ZLECONE"US*UGI"MERYTORYCZNE      

CROSS-FINANCING      

ZAKUP")RODKÓW"TRWA*YCH      

WYDATKI PONIESIONE POZA UE      

WK*AD"RZECZOWY      



wersja: efs_2.04 
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J.1 Analiza jako%ciowa ryzyka 
 

L.p. Wska(nik Ryzyko"zwi!zane"z"realizacj!"
projektu oraz jego 

eksploatacj! 

Prawdopodobie'stwo 
wyst!pienia"ryzyka 

Uzasadnienie"wskazuj!ce"na:"mo&liwe"
sposoby minimalizacji ryzyka (w 

przypadku"jego"wyst!pienia+,"
przeciwdzia ania"ryzyku 

1     
 

K.1 O%wiadczenia dla wszystkich wnioskodawców 
 

1. 

)wiadomy"odpowiedzialno#ci"karnej"wynikaj!cej"z"art."297"§"1""ustawy"Kodeks"karny"-Dz."U."z"1997"r."nr"88 poz."553"z"pó(n."zm.+"
o#wiadczam,"&e"informacje"zawarte"w"niniejszym"wniosku,"o#wiadczeniach"oraz"do !czonych"jako"za !czniki"dokumentach"s!"zgodne 
ze"stanem"faktycznym"i"prawnym."Jednocze#nie"o#wiadczam,"&e"jestem"#wiadomy"odpowiedzialno#ci"karnej"za"podanie"fa szywych"
danych"lub"z o&enie"fa szywych"o#wiadcze'. 
 

 

 

2. 

O#wiadczam,"&e"jestem"uprawniony/-a"do"reprezentowania"Wnioskodawcy"i"Partnerów"-je#li"dotyczy+"w"zakresie"obj%tym"niniejszym"
wnioskiem. 

 

3. 

O#wiadczam,"&e"podmioty,"które"reprezentuj%"(Wnioskodawca oraz Partnerzy - je#li"dotyczy+"nie"zalegaj!"z"uiszczaniem"podatków,"
jak"równie&"z"op acaniem"sk adek"na"ubezpieczenie"spo eczne"i"zdrowotne,"Fundusz"Pracy,"Pa'stwowy"Fundusz"Rehabilitacji"Osób"
Niepe nosprawnych"lub"innych"nale&no#ci"publicznoprawnych wymaganych"odr%bnymi"przepisami. 

 

 

4. 

O#wiadczam,"&e"jestem"#wiadomy/-a"praw"i"obowi!zków"zwi!zanych"z"realizacj!"projektu"finansowanego"z"Europejskiego"Funduszu"
Spo ecznego" w" ramach" Regionalnego" Programu" Operacyjnego" Województwa" Ma opolskiego" na lata 2014-2020, a w przypadku 
pozytywnego"rozpatrzenia"niniejszego"wniosku"zobowi!zuj%"si%"do"osi!gni%cia"i"utrzymania"planowanych"efektów"projektu,"opisanych 
za"pomoc!"wska(ników,"zgodnie"z"kryteriami"wyboru,"a"w"przypadku"efektów"zrealizowanych"w"ramach"finansowania"krzy&owego"
(cross-financingu+"do"ich"utrzymania"w"okresie"5"/"3"lat"od"p atno#ci"ko'cowej."Dodatkowo"o#wiadczam,"&e"znana"jest"mi"tre#$"art."
71"Rozporz!dzenia"Parlamentu"Europejskiego"i"Rady"-UE+"Nr"1303/2013"z"dnia"17"grudnia"2013"r."-Dz."Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 
str."320,"z"pó(n."zm.+"okre#laj!cego"przes anki"i"zasady"zwrotu"#rodków"w"przypadku"braku"zachowania"trwa o#ci"projektu. 

 

 

 
 

 
5. 

 

O#wiadczam,"&e"znana"mi" jest" tre#$"przepisu"art."37"ust."6"ustawy"z"dnia"11" lipca"2014"r."o" zasadach"realizacji"programów"w"
zakresie" polityki" spójno#ci" finansowanych" w" perspektywie" finansowej" 2014�2020" -t.j." Dz." U." z" 2016" r.," poz." 217+," tj." i&" po"
rozstrzygni%ciu" konkursu" lub" zamieszczeniu" na" stronie" internetowej" Ma opolskiego" Centrum" Przedsi%biorczo#ci," stronie"
internetowej RPO WM 2014-2020 oraz Portalu Funduszy Europejskich informacji o projekcie wybranym do dofinansowania, 
dokumenty"i"informacje"przedstawiane"przez"Wnioskodawc%"oraz"Partnerów"-je#li"dotyczy+"b%d!"stanowi$"informacj%"publiczn!"w"
rozumieniu"ustawy"z"dnia"6"wrze#nia"2001"r."o"dost%pie"do"informacji"publicznej"-t.j."Dz."U."z"2015"r."poz."2058,"z"pó(n."zm.). 

 

 
 
 

6. 

 

O#wiadczam,"&e"Wnioskodawca"oraz"Partnerzy"-je#li"dotyczy+"zapoznali"si%"ze"Szczegó owym"Opisem"Osi"Priorytetowych"RPO"
WM 2014-2020,"w"szczególno#ci"w"zakresie"opisu"Dzia ania,"w"ramach"którego"Wnioskodawca"ubiega"si%"o"dofinansowanie"oraz"
kryteriów"wyboru"projektu,"a"tak&e"z"Podr%cznikiem"kwalifikowania"wydatków"obj%tych"dofinansowaniem"w"ramach"RPO"WM"2014-
2020 oraz z Regulaminem" konkursu/Regulaminem" przygotowania" i" oceny" projektów" realizowanych" w" trybie"
pozakonkursowym/Zasadami"Instytucji"Zarz!dzaj!cej"Regionalnym"Programem"Operacyjnym"Województwa"Ma opolskiego"na"lata"
2014-2020 w zakresie oceny, wyboru i realizacji projektów" pomocy" technicznej" - 13" o#" priorytetowa" w" ramach" Regionalnego"
Programu"Operacyjnego"Województwa"Ma opolskiego"na"lata"2014"- 2020"i"akceptuj!"postanowienia"w"nich zawarte. 

 

 
 

 
7. 

 

O#wiadczam,"&e"Wnioskodawca"oraz"Partnerzy"-je#li"dotyczy+"zapoznali"si%"ze"wzorem"umowy"o"dofinansowanie/Uchwa y"ZWM"
w"sprawie"podj%cia"decyzji"o"dofinansowaniu"Projektu,"dla"którego"Beneficjentem"jest"Województwo"Ma opolskie"wraz"za !cznikiem 
pn." Zasady" realizacji" projektów" dla" których" Beneficjentem" jest" Województwo" Ma opolskie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego"Województwa"Ma opolskiego"na"lata"2014"� 2020"oraz"przyjmuj!"do"wiadomo#ci,"i&"w"przypadku 
podpisania"umowy"o"dofinansowanie/"podj%cia"Uchwa y,"wydatki"poniesione"w"zwi!zku"z"realizacj!"projektu"przed"jej"podpisaniem/ 
podj%ciem"b%d!"podlega y"dofinansowaniu"na"zasadach"w"niej"okre#lonych. 

 

 
 

8. 

 

O#wiadczam,"&e"przedmiotowy"projekt,"w"cz%#ci"wspó finansowanej"ze"#rodków"publicznych"nie"podlega,"nie"podlega "w"przesz o#ci 
oraz"nie"b%dzie"podlega "w"przysz o#ci"wsparciu"z"innych"publicznych,"zewn%trznych"(róde "finansowania,"w"tym"w"szczególno#ci"
ze" #rodków" dotacji" celowych" bud&etu" pa'stwa" oraz" programów" operacyjnych," wspó finansowanych" ze" #rodków" funduszy"
strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego" oraz" Europejski" Fundusz" Spo eczny+," Funduszu" Spójno#ci,"
Europejskiego"Funduszu"Rolnego"na"rzecz"Rozwoju"Obszarów"Wiejskich"i"Europejskiego"Funduszu"Morskiego"i"Rybackiego. 

 

 

 
9. 

 

O#wiadczam,"&e"zgodnie"z"art."37"ust."3"pkt."1+"ustawy"z"dnia"11"lipca"2014"r."o"zasadach"realizacji"programów"w"zakresie"polityki"
spójno#ci"finansowanych"w"perspektywie"finansowej"2014�2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217) oraz na podstawie art. 207 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U."z"2013"r."poz."885,"z"pó(n."zm.+"Wnioskodawca"oraz"Partnerzy"-je#li"
dotyczy+"nie"s!"wykluczeni"z"mo&liwo#ci"otrzymania dofinansowania. 

 

 
 

 
10. 

 

O#wiadczam,"&e"na"podstawie"z"art."12"ust."1"pkt."1"ustawy"z"dnia"15"czerwca"2012"r."o"skutkach"powierzania"wykonywania pracy 
cudzoziemcom" przebywaj!cym" wbrew" przepisom" na" terytorium" Rzeczypospolitej" Polskiej" -Dz." U." z" 2012" r.," poz." 769+" oraz" na"
podstawie"art."9"ust."1"pkt"2a"ustawy"z"dnia"28"pa(dziernika"2002"r."o"odpowiedzialno#ci"podmiotów"zbiorowych"za"czyny zabronione 
pod"gro(b!"kary"-t.j."Dz."U."z"2014"r."poz."1417,"z"pó(n."zm.+"Wnioskodawca"oraz"Partnerzy"-je#li"dotyczy+"nie"maj!"zakazu"dost%pu"
do"#rodków,"o"których"mowa"w"art."5"ust."3"pkt"1"i"4"ustawy"z"dnia"27"sierpnia"2009"r."o"finansach"publicznych"-t.j. Dz. U. 2013 poz. 
885,"z"pó(n."zm.+. 

 

J. Analiza ryzyka 

K. O%wiadczenia 
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11. 

 

O#wiadczam,"&e"przedmiotowy"projekt"nie"zosta "zako'czony"zgodnie"z"art."65"ust."6"Rozporz!dzenia"Parlamentu"Europejskiego"i"
Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str."320,"z"pó(n."zm.+. 

 

 

12. 
 

O#wiadczam,"&e"realizacja"projektu"nie"zosta a"rozpocz%ta"przed"dniem"z o&enia"wniosku"o"dofinansowanie. 
 

 

13. 

 

O#wiadczam," &e" realizuj!c" projekt" przed" dniem" z o&enia" wniosku," Wnioskodawca" oraz" Partnerzy" -je#li" dotyczy+" przestrzegali 
obowi!zuj!cych"przepisów"prawa"dotycz!cych"danej" operacji" -art."125"ust."3" lit."e"Rozporz!dzenia"Parlamentu"Europejskiego" i"
Rady"-UE+"Nr"1303/2013"z"dnia"17"grudnia"2013"r."-Dz."Urz."UE"L"347"z"20.12.2013,"str."320,"z"pó(n."zm.+"+. 

 

 

 
14. 

 

O#wiadczam,"&e"projekt"nie"obejmuje"przedsi%wzi%$"b%d!cych"cz%#ci!"operacji,"które"zosta y"obj%te"lub"powinny"by y"zosta$"obj%te"
procedur!"odzyskiwania"zgodnie"z"art."71"-trwa o#$"operacji+"Rozporz!dzenia"Parlamentu"Europejskiego"i"Rady"-UE+"Nr"1303/2013 
z dnia" 17" grudnia" 2013" r." -Dz." Urz." UE" L" 347" z" 20.12.2013," str." 320," z" pó(n." zm.+" w" nast%pstwie" przeniesienia" dzia alno#ci"
produkcyjnej"poza"obszar"obj%ty"programem. 

 

 

 
15. 

 

O#wiadczam,"&e"informacje"zawarte"w"niniejszym"wniosku"o"dofinansowanie"dotycz!ce"pomocy"publicznej"w"&!danej"wysoko#ci,"
w"tym"pomocy"de"minimis,"o"któr!"ubiegaj!"si%"Wnioskodawca"oraz"Partnerzy"-je#li"dotyczy+,"s!"zgodne"z"przepisami"ustawy"z"dnia 
30"kwietnia"2004"r."o"post%powaniu"w"sprawach"dotycz!cych"pomocy"publicznej"-t.j."Dz."U."z"2007"r."nr"59,"poz."404,"z"pó(n."zm.+"
oraz"z"przepisami"w a#ciwego"programu"pomocowego/rozporz!dzenia. 

 

 
16. 

 

O#wiadczam,"&e"dane"osobowe"zawarte"w"niniejszym"wniosku"przetwarzam"w"sposób"zgodny"z"ustaw!"z"dnia"29"sierpnia"1997"r."
o ochronie danych osobowych"-t.j."Dz."U."z"2015"r."poz."2135,"z"pó(n."zm.+. 

 

 

17. 

 

O#wiadczam," &e" Wnioskodawca" oraz" Partnerzy" -je#li" dotyczy+" wyra&aj!" zgod%" na" udost%pnienie" niniejszego" wniosku" innym"
instytucjom"oraz"ekspertom"dokonuj!cym"ewaluacji"i"oceny"oraz"wyra&aj!"zgod%"na"udzia "w"badaniach"ewaluacyjnych"maj!cych"
na"celu"ocen%"Regionalnego"Programu"Operacyjnego"Województwa"Ma opolskiego"na"lata"2014-2020. 

 

 

18. 

 

Wnioskodawca" oraz" Partnerzy" -je#li" dotyczy+" wnioskuj!" o" zagwarantowanie" przez" w a#ciw!" instytucj%" ochrony informacji 
stanowi!cych"tajemnic%"przedsi%biorstwa"w"rozumieniu"art."11"ust."4"ustawy"z"dnia"16"kwietnia"1993"r."o"zwalczaniu"nieuczciwe j 
konkurencji"-t.j."Dz."U."2003"r."nr"153"poz."1503"z"pó(n."zm.+"zawartych"w"przedmiotowym"wniosku. 

 

 
19. 

 

O#wiadczam,"&e"Wnioskodawca"oraz"Partnerzy"-je#li"dotyczy+"zapoznali"si%"z"Regulaminem"korzystania"z"systemu"e-RPO oraz 
akceptuj!"jego"zasady. 

 

 
20. 

 

Wyra&am"zgod%"na"dor%czanie"pism"za"po#rednictwem"Systemu"e-RPO,"jak"te&"na"adres"elektroniczny"wskazany"w pkt. A2 lub A3 
i A4 formularza wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

 
21. 

 

Przyjmuj%" do" wiadomo#ci," &e" informacja" o" otrzymaniu" korespondencji" za" pomoc!" systemu" e-RPO" b%dzie" przekazywana" na"
wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu adresy e-mail. 

 

 
22. 

Po#wiadczam,"&e"wszystkie"za !czniki"do"wniosku"przed o&one"przeze"mnie"w"formie"elektronicznej"za"pomoc!"systemu"e-RPO 
s!"zgodne"z"orygina em. 

 

K.2 O%wiadczenia dla wnioskodawców którzy kwalifikuj" podatek VAT 
 

 
 

 
1. 

 

O#wiadczam," &e" w" chwili" sk adania" wniosku" o" dofinansowanie" Wnioskodawca" oraz" Partnerzy" -je#li" dotyczy+" nie" maj!" prawnej"
mo&liwo#ci" odzyskania" w" &aden" sposób" poniesionego" kosztu" VAT," którego" wysoko#$" zosta a" okre#lona" w" cz%#ci" F" wniosku" o"
dofinansowanie jako koszt kwalifikowany. Dodatkowo, zobowi!zuj%"si%"do"niezw ocznego"poinformowania"Ma opolskiego Centrum 
Przedsi%biorczo#ci"o"wyst!pieniu"prawnej"mo&liwo#ci"odzyskania"podatku"VAT"oraz"do"zwrotu"zrefundowanej"ze"#rodków"unijnych"
cz%#ci"VAT,"je&eli"zaistniej!"przes anki"umo&liwiaj!ce"odzyskanie"tego"podatku"w"przysz o#ci,"w"tym"w"okresie"trwa o#ci"Projektu. 

 

K.3 O%wiadczenie dla Wnioskodawców ubiegaj"cych si$ o dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie 
 

 
 

1. 

 

O#wiadczam,"&e"jako"podmiot,"o"którym"mowa"w"art."3"ust."1"ustawy"z"dnia"29"stycznia 2004 r. � Prawo"zamówie'"publicznych"-t.j."
Dz."U."z"2015"r.,"poz."2164+"dokona em"wyboru"partnerów"spoza"sektora"finansów"publicznych"zgodnie"z"art."33"ust."2"i"3"ustawy 
z"dnia"11"lipca"2014"r."o"zasadach"realizacji"programów"w"zakresie"polityki"spójno#ci"finansowanych"w"perspektywie"finansowej"
2014�2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217) - dot."projektów"partnerskich,"w"których"liderem"jest"podmiot,"o"którym"mowa"w"art."3"
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. � Prawo"zamówie'"publicznych"-t.j."Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 

 

 

2. 

 

O#wiadczam,"&e"porozumienie"lub"umowa"o"partnerstwie"nie"zosta a"lub"nie"zostanie"zawarta"pomi%dzy"podmiotami,"o"których"mowa 
w" art." 33" ust." 6" ustawy" z" dnia" 11" lipca" 2014" r." o" zasadach" realizacji" programów" w" zakresie" polityki" spójno#ci" finansowanych" w"
perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217). 

 

 

3. 
 

O#wiadczam,"&e"tre#$"przedstawionego"wniosku"o"dofinansowanie"jest"znana"Partnerom"i"zosta a"przez"nich"zaakceptowana.  

K.4 O%wiadczenia dla Wnioskodawców ubiegaj"cych si$ o wsparcie w ramach Pomocy Technicznej RPO WM na 
lata 2014-2020 

Nie dotyczy 



 

 

wersja: efs_2.04  
 
 
 

L. Harmonogram realizacji projektu 

 
Zadanie / Etap 

2017 2018 �. 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Zadanie nr 1 

I             
2. Zadanie nr 2 

I             
II             
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wersja: efs_2.04  

 
 
 

M.1 Uzasadnienie kosztów 

  
M.2 Uzasadnienie wk!adu w!asnego 
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M.1.1 Uzasadnienie"zlecenia"us ug"merytorycznych"w projekcie 
 

M.1.2 Uzasadnienie dla cross-financingu 
 

M.1.3 Uzasadnienie"sposobów"pozyskania"#rodków"trwa ych"i"warto#ci"niematerialnych"i prawnych 
 

M.1.4 Uzasadnienie"dla"wydatków"ponoszonych"poza"terytorium UE 
 

M.1.5 Uzasadnienie"dla"cz%#ciowej"kwalifikowalno#ci VAT 
 

M.1.6 Uzasadnienie dla sposobu wyliczenia dochodu 
 

M.1.7 Uzasadnienie"poszczególnych"wydatków"wskazanych"w"szczegó owym bud&ecie 

M.1 Uzasadnienie kosztów 

M.2.1"Metodologia"wyliczenia"wk adu"w asnego"-w"ramach"kosztów"bezpo#rednich"i"kosztów"po#rednich+ 



 
 
 
Za !cznik"nr"2 
do Regulaminu przygotowania"i"oceny"projektów"sk adanych"w trybie pozakonkursowym w ramach osi 
1, 9, 10 RPO WM 2014-2020.(EFS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUKCJA WYPE NIANIA!WNIOSKU  

O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 

realizowanego w trybie pozakonkursowym 

wspó"finansowanego!ze!#rodków EFS 

w ramach 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 

WOJEWÓDZTWA!MA OPOLSKIEGO!2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wersja 2,05 
 

Kraków,!2016 r. 
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U&yte w dokumencie has a i"skróty"oznaczaj!: 
 
1. EFS � Europejski Fundusz Spo eczny. 
2. IP � Instytucja" Po%rednicz!ca" Regionalnego" Programu" Operacyjnego" Województwa"

Ma opolskiego"na"lata"2014"� 2020,"czyli"Ma opolskie"Centrum"Przedsi#biorczo%ci,"dalej"
MCP. 

3. KE � Komisja Europejska. 
4. RPO WM, Program � Regionalny"Program"Operacyjny"Województwa"Ma opolskiego"na"

lata 2014-2020. 
5. Rozporz dzenie! ogólne � rozporz!dzenie" Parlamentu" Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1303/2013 z" dnia" 17" grudnia" 2013" r." ustanawiaj!ce" wspólne" przepisy dotycz!ce"
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Spo ecznego,"Funduszu"Spójno%ci,"Europejskiego"Funduszu"Rolnego"na"rzecz"Rozwoju"
Obszarów" Wiejskich" oraz" Europejskiego" Funduszu" Morskiego" i" Rybackiego" oraz"
ustanawiaj!ce" przepisy" ogólne" dotycz!ce" Europejskiego" Funduszu" Rozwoju"
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo ecznego," Funduszu" Spójno%ci 
i" Europejskiego" Funduszu" Morskiego" i" Rybackiego" oraz" uchylaj!ce" rozporz!dzenie"
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347z 20.12.2013, str. 320). 

6. SzOOP RPO WM, SzOOP � Szczegó owy" Opis" Osi" Priorytetowych" RPO" WM" 2014 
-2020. 

7. Umowa Partnerska � umowa zawarta" mi#dzy" Wnioskodawc!" i" Partnerem/ami" w" celu"
realizacji projektu. 

8. Ustawa, Ustawa!wdro"eniowa � ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów! w! zakresie! polityki! spójno#ci! finansowanych! w! perspektywie! finansowej!
2014-2020 (t.j."Dz."U."z"2016"r.,"poz."217"z"pó'n."zm.). 

9. Podr$cznik!kwalifikowania!wydatków,!Podr$cznik - Podr$cznik!kwalifikowania!wydatków!
obj$tych! dofinansowaniem! w! ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa! Ma%opolskiego! na! lata! 2014-2020. Wytyczne programowe Instytucji 
Zarz dzaj cej!RPO!WM!2014-2020. 

10. SL 2014 � aplikacja" g ówna" Centralnego" systemu" teleinformatycznego," o" której" mowa 
w Wytycznych w zakresie warunków! gromadzenia! i! przekazywania! danych! w! postaci!
elektronicznej na lata 2014-2020. 

11. System e-RPO,� system" informatyczny" udost#pniany" przez" IZ" na" stronie" internetowej:"
http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/e-rpo," umo&liwiaj!cy" Wnioskodawcy/ Beneficjentowi 
samodzielne" wykonywanie" czynno%ci" zwi!zanych" z aplikowaniem w zakresie 
funkcjonalno%ci"systemu. 

12. Instrukcja do standardu minimum � wytyczne dla Wnioskodawców"aplikuj!cych"o"%rodki"
EFS i Beneficjentów"realizuj!cych"projekty"wspó finansowane"ze"%rodków"EFS"zawarte 
w Za% czniku! nr! 1! Standard! minimum! realizacji! zasady! równo#ci! szans! kobiet 
i!m$"czyzn!w!ramach!projektów!wspó%finansowanych!z!EFS do Wytycznych w zakresie 
realizacji! zasady! równo#ci szans i niedyskryminacji,! w! tym! dost$pno#ci! dla! osób 
z! niepe%nosprawno#ciami! oraz! zasady! równo#ci! szans! kobiet! i! m$"czyzn! w! ramach!
funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r. 

S"ownik!poj$%!i!wykaz!skrótów 
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Uwagi!ogólne 

 

Niniejsza Instrukcja zawiera informacje nt. sposobu" wype niania" wniosku" o" dofinansowanie"
projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym wspó finansowanego" ze" %rodków" EFS" 
w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w systemie e-RPO, ocenianych i wybieranych  
w"Instytucji"Po%rednicz!cej,"tj."Ma opolskim"Centrum"Przedsi#biorczo%ci."Formularz wniosku 
dost#pny"jest"pod"adresem: http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/e-rpo. 
 
Przed" przyst!pieniem" do" przygotowania" projektu" nale&y" zapozna$" si#" z" dokumentami 
programowymi" i" w a%ciwymi" wytycznymi, a" tak&e" z" Regulaminem korzystania z Systemu 
e-RPO. 
 

Formularz" wniosku" obj#ty" jest" limitem" liczby" znaków. Limit" ten" wynosi" 30.000" znaków 
i obejmuje nast#puj!ce"pola: 
- C.4"Krótki"opis"projektu, 

- D.1.2 Opis grup docelowych, 

- D.1.5"Sposób"zarz!dzania"projektem, 

- D.2"Potencja "i"do%wiadczenie"Wnioskodawcy"i"Partnerów, 

- E.2"Cel"g ówny"projektu. 
 

Pole C.4"Krótki"opis"projektu obj#te"jest"dodatkowym"ograniczeniem"liczby"znaków"� 2.000. 
 

Pola opisowe w formularzu wniosku o dofinansowanie" projektu" powinny" by$" wype niane"
poprzez" stosowanie" ca ych" wyrazów" lub ewentualnie" skrótów" powszechnie"
obowi!zuj!cych"w"j#zyku"polskim,"co"warunkuje w a%ciwe"zrozumienie"zapisów"zawartych"
we"wniosku"przez"osoby"dokonuj!ce"jego"oceny, bez"konieczno%ci"interpretacji"skrótów. 
Dopuszcza" si#" mo&liwo%$" zastosowania" autorskich" skrótów" dla" najcz#%ciej" u&ywanych 
we" wniosku" wyrazów (np. P � projekt, W � Wnioskodawca, GD � grupa docelowa itp.), 
z obligatoryjnym zamieszczeniem we wniosku legendy,"obja%niaj!cej"zastosowane"skróty. 

 

W celu utworzenia nowego wniosku,"po"zalogowaniu"si#"do"systemu"e-RPO nale&y"wybra$"

menu boczne ,"gdzie"widoczne"b#d!"wszystkie"aktualnie"trwaj!ce"nabory"
konkursowe i" pozakonkursowe" prowadzone" w" Ma opolsce." Wyboru" w a%ciwego" naboru"

dokonuje"si#"poprzez"pole" . Nast#pnie"nale&y"klikn!$" . 
 

Gotowy" do" rozpocz#cia" edycji" (wype niania)" formularz" wniosku" o" dofinansowanie" projektu"
wygl!da"nast#puj!co: 
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Formularz wniosku w systemie e-RPO!wyposa&ony!jest!w!opcj$!�Waliduj�.!Umo&liwia!
ona sprawdzenie! poprawno#ci! wype"nienia! formularza! w! zakresie! niezb$dnym! do!
przes"ania!dokumentu!do!IP. 
 

Strona!tytu"owa 

 
Wi#kszo%$" pól" w" tej" cz#%ci" formularza" wniosku" o" dofinansowanie" projektu wype niana" jest"
automatycznie na podstawie informacji o naborze wprowadzonych do systemu przez IP. 
 
Pole Wnioskodawca uzupe nia"si#"automatycznie"na podstawie wpisu wprowadzonego przez 
Wnioskodawc#"w punkcie 1 pola A.1 Dane Wnioskodawcy. 
 
Pole Tytu "projektu uzupe nia"si#"automatycznie"na podstawie wpisu wprowadzonego przez 
Wnioskodawc#"w polu C.1"Tytu "projektu. 
 

A. Opis Wnioskodawcy 

 
Informacje" zawarte" w" tym" polu" s u&!" identyfikacji" Wnioskodawcy" i" powinny" by$" zgodne 
z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym. 
 
A.1 Dane Wnioskodawcy 
1. Nazwa Wnioskodawcy 
Nale&y"wpisa$:"Województwo"Ma opolskie"� [w%a#ciwa!wojewódzka!jednostka!organizacyjna!
albo!w%a#ciwy!Departament UMWM wpisany!w!zale"no#ci!od!rodzaju!projektu]. 
 
2. Forma prawna (lista rozwijana) 
Z"listy"rozwijanej"nale&y"wybra$"odpowiedni!"form#"prawn! Wnioskodawcy. 
 
3. Forma!w"asno#ci (lista rozwijana) 
Z"listy"rozwijanej"nale&y"wybra$"odpowiedni!"form#"w asno%ci"Wnioskodawcy. 
 
4. Typ Wnioskodawcy (lista rozwijana) 
Z"listy"rozwijanej"nale&y"wybra$"odpowiedni"typ"Wnioskodawcy. 
 
5. NIP 
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Nale&y"wpisa$"Numer"Identyfikacji"Podatkowej"Wnioskodawcy w formacie 10-cyfrowym, nie 
stosuj!c"my%lników,"spacji"i"innych"znaków"pomi#dzy"cyframi. 
 
6. REGON 
Nale&y" wpisa$" numer" REGON" Wnioskodawcy," nie" stosuj!c" my%lników," spacji" i" innych"
znaków"pomi#dzy"cyframi. 
 
A.2 Adres siedziby 
Nale&y"wpisa$"dane"Województwa"Ma opolskiego" 
1. Wnioskodawca z zagranicy (pole do zaznaczenia) 
2. Województwo (lista rozwijana) 
3. Powiat (lista rozwijana) 
4. Gmina (lista rozwijana) 
5. Miejscowo#% 
6. Kod pocztowy 
7. Ulica 
8. Numer budynku 
9. Numer lokalu 
10. Numer telefonu 
11. Numer faksu 
12. Adres poczty elektronicznej 
 
W" powy&szych" wierszach" nale&y" wybra$" lub" wpisa$" poszczególne" elementy adresu 
Wnioskodawcy" w a%ciwe" dla" siedziby" Wnioskodawcy oraz numer telefonu, faksu i adres 
poczty elektronicznej Wnioskodawcy.  
 
A.3 Dane teleadresowe Wnioskodawcy do korespondencji (je&eli" inne" ni&" dane" podane 
w pkt. A.2) 
Nale&y" wpisa$" dane" w a%ciwej" wojewódzkiej" jednostki" organizacyjnej albo" w a%ciwego 
Departamentu UMWM. 
 
A.4"Osoba"do"kontaktów"w"sprawie"projektu 
1. Imi$!i!nazwisko 
2. Numer telefonu 
3. Adres poczty elektronicznej 
Pole Dodaj osob# 
 
Nale&y" wpisa$" imi#" i" nazwisko" osoby" do" kontaktów" roboczych, a" tak&e" jej" bezpo%redni"
numer telefonu oraz adres e-mail."Musi"to"by$"osoba"maj!ca"mo&liwie"pe n!"wiedz#"na"temat"
sk adanego" wniosku o dofinansowanie projektu, odpowiedzialna za udzielanie IP 
niezb#dnych"informacji"dotycz!cych"projektu na etapie jego wyboru, realizacji i kontroli. 
 

Szczególn!" uwag#" nale&y" zachowa$" przy" edycji" adresu" e-mail," gdy&" na" podany" adres"
kierowana"b#dzie"korespondencja"elektroniczna"w"systemie"e-RPO, tj. m.in. na ten adres 
wysy ane" b#d!" powiadomienia" w" systemie." Wnioskodawca" powinien" te&" pami#ta$," aby"
wskazana" skrzynka" pocztowa" by a" w" pe ni" dost#pna" (np." odpowiednie" ustawienia" filtra"
anty-spam,"regularne"pobieranie"korespondencji,"aby"skrzynka"nie"by a"przepe niona itp.). 
W!jednym!polu!(wierszu)!nale&y!wprowadzi%!jeden!adres!e-mail. 

 
Wskazanie dodatkowej osoby jest"mo&liwe"poprzez"pole"Dodaj"osob#. 
 
A.5"Osoba"uprawniona"do"podejmowania"decyzji"wi!&!cych"w"imieniu"Wnioskodawcy 
1. Imi$!i!nazwisko 
2. Stanowisko 
Pole Dodaj osob# 
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Nale&y" wpisa$" imi#" i nazwisko oraz stanowisko w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy 
osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wi!&!cych" w" imieniu" Wnioskodawcy 
(np. zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji" w a%ciwych" dla" formy" organizacyjnej"
Wnioskodawcy albo z aktualnym"upowa&nieniem"lub"pe nomocnictwem). 
Je&eli," zgodnie" z" dokumentami"prawnymi" okre%laj!cymi funkcjonowanie Wnioskodawcy, do 
reprezentowania"Wnioskodawcy"konieczny"jest"podpis"wi#cej"ni&"jednej"osoby,"to"wszystkie"
uprawnione osoby powinny" by$" wskazane w polu A.5." Wskazanie" dodatkowych" osób" jest"
mo&liwe"poprzez"pole"Dodaj"osob#. 
W takim przypadku, oprócz" stanowiska," nale&y" tak&e" wskaza$" sposób" reprezentacji 
(np."reprezentacja" !czna, reprezentacja jednoosobowa itp.). 
Je&eli" osoba" podpisuj!ca wniosek" dzia a" na" podstawie" pe nomocnictwa" lub" upowa&nienia, 
to" osoba" ta" powinna" zosta$" wskazana" w" polu" A.5." Upowa&nienie do reprezentowania 
Wnioskodawcy b#dzie" przedstawiane IP ju&" po" dokonaniu" oceny" wniosku, a przed 
podj#ciem" przez ZWM Uchwa y w sprawie" podj#cia" decyzji" o" dofinansowaniu" projektu. 
Wówczas sprawdzana b#dzie" zgodno%$" podpisu" z" upowa&nieniem" oraz" aktualno%$" tego 
upowa&nienia.  
 
Wniosek opatruje podpisem (elektronicznym) osoba/y uprawniona/e wskazana/e 
w polu A.5. 
 
 

B. Partnerzy projektu 

 
B.1 Partnerzy"zaanga&owani"w"realizacj#"projektu 
1. Czy w realizacj$!projektu!b$d'!zaanga&owani!Partnerzy? 
Pole wyboru z opcjami TAK i NIE."Wybór"opcji"TAK uruchamia kolejne pola formularza, gdzie 
wprowadza"si#"informacje"nt."Partnera/Partnerów"zaanga&owanych w"realizacj#"projektu. 
 
2. Liczba Partnerów 
Odpowiednia" liczba" Partnerów" wype nia" si#" automatycznie" na" podstawie" informacji"
podanych w polu B.2 Partner/Partnerzy. 
 
B.2 Partner/Partnerzy 
Pole Dodaj Partnera 
Wprowadzenie" danych" Partnera" jest" mo&liwe" poprzez" pole Dodaj Partnera." Pojawia" si#"
wówczas"okno dialogowe Partner zaanga&owany"w"realizacj# projektu, gdzie"wprowadza"si#"
podstawowe dane podmiotu partnerskiego. 
 
1. Nazwa Partnera 
W" punkcie" 1" nale&y" wpisa$" pe n!" nazw#" Partnera," zgodnie" z" wpisem" do" rejestru" lub 
ewidencji"w a%ciwych"dla"formy"organizacyjnej"Partnera. 
 
2. Nazwa!skrócona!Partnera 
W" punkcie" 2" nale&y" wpisa$" skrócon!" nazw#" Partnera." Mo&e" to" by$" skrót" dotychczas"
oficjalnie"stosowany"lub"utworzony"na"potrzeby"wype nienia"formularza"wniosku."Mo&e"to"by$"
równie&" umowne okre%lenie" typu" �P1�" (zalecane)." Skrócona" nazwa" jest" niezb#dna" ze"
wzgl#du" na" konieczno%$" przypisania" w" dalszych" cz#%ciach" formularza" wniosku" zada*" 
i"wydatków"do"podmiotu,"który"b#dzie"za"nie"odpowiada . Pole posiada limit � 5"znaków. 
 
3. Forma prawna (lista rozwijana) 
Z"listy"rozwijanej"nale&y"wybra$"odpowiedni!"form#"prawn!"Partnera. 
 
4. Partner z zagranicy (pole do zaznaczenia) 
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W" przypadku," gdy" Partnerem" jest" podmiot" z" zagranicy," nale&y" zaznaczy$" pole do 
zaznaczenia w punkcie 4. W punkcie 4 pojawi si#"wówczas"dodatkowe"pole" tekstowe"Kraj, 
gdzie" nale&y" wpisa$" w a%ciw!" informacj# (nieaktywne" i" niewidoczne" b#d!" wówczas punkty 
5-8). 
 
5. Województwo!(lista rozwijana) 
6. Powiat (lista rozwijana) 
7. Gmina (lista rozwijana) 
8. Kod pocztowy 
9. Miejscowo#% 
10. Ulica 
11. Numer budynku 
12. Numer lokalu 
13. Numer telefonu 
14. Numer faksu 
15. Adres poczty elektronicznej 
 
W polach 5-15 nale&y"wpisa$"poszczególne"elementy"adresu"Partnera"w a%ciwe"dla"siedziby"
Partnera oraz numer telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej Partnera. W przypadku, 
gdy nie ma"mo&liwo%ci"wype nienia"którego%"z"punktów"(np."w"adresie"nie"ma"numeru"lokalu"
tylko"numer"budynku),"nale&y"wpisa$"�Nie dotyczy.�"lub �-�. 
 
16. NIP 
Nale&y" wpisa$" Numer" Identyfikacji" Podatkowej" Partnera" w" formacie" 10-cyfrowym, nie 
stosuj!c"my%lników,"spacji"i"innych znaków"pomi#dzy"cyframi. 
 
17. REGON 
Nale&y" wpisa$" numer" REGON" Partnera," nie" stosuj!c" my%lników," spacji" i" innych" znaków"
pomi#dzy"cyframi. 
 
Pole Anuluj � zamyka okno dialogowe bez zapisywania danych. 
Pole Zapisz � zamyka okno dialogowe po uprzednim zapisaniu wprowadzonych danych 
Partnera. 
 
Wskazanie kolejnych podmiotów" wyst#puj!cych" w" projekcie" w" roli" Partnera" jest" mo&liwe"
poprzez pole Dodaj Partnera. 
 

C. Rodzaj projektu 

 
C.1"Tytu "projektu 
Nale&y" poda$" tytu " projektu," który" nie" mo&e" by$" to&samy" z" nazw!" RPO WM, nazwami osi 
priorytetowych, dzia a*"i"poddzia a*"RPO"WM."Tytu "projektu"powinien"by$"zgodny"z"tytu em"
podanym w Karcie projektu pozakonkursowego RPO WM na lata 2014-2020 i stanowi$"
krótk!"(do"150"znaków"uwzgl#dniaj!c"spacje)"jednoznaczn!"nazw#,"tak"aby"w"sposób"jasny"
identyfikowa " projekt," a" jednocze%nie" nie" powiela " tytu u" innych" projektów" realizowanych"
przez" Beneficjenta." Nazwa" projektu" powinna" zawiera$" przedmiot," lokalizacj#," etap" zadania"
(je&eli"realizowany"projekt"jest"cz#%ci!"wi#kszej"inwestycji). 
 
C.2 Typ projektu � przewidziany w SzOOP RPO WM (lista rozwijana) 
 

W oknie dialogowym uruchamianym przyciskiem  (�Edytuj�) po prawej stronie pola 
tekstowego, z dost#pnej"listy"rozwijanej"nale&y"wybra$"w a%ciwy"typ"projektu"przewidziany 
w SzOOP oraz wskazany w Karcie projektu pozakonkursowego RPO WM na lata 2014-
2020. Wybrany" typ" projektu" musi" by$" spójny z" za o&eniami" merytorycznymi" (celami, 
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dzia aniami," adresatami" wsparcia itp.) przedk adanego" projektu. W" przypadku" projektów,"
które"  !cz!" w" sobie" dwa" lub" wi#cej" typów, nale&y" wskaza$" wszystkie" te" typy. Wybór" jest"
ograniczony" do" typów" projektów" przypisanych" do" danego" dzia ania/poddzia ania" SzOOP  
i" mo&liwych" do" realizacji" w" ramach" danego" naboru. Zgodno%$" za o&e*" przedk adanego"
projektu z zapisami SzOOP, w tym z przewidzianymi w nim typami" projektów," b#dzie"
podlega$" ocenie." Projekt," którego" za o&enia" nie" b#d!" si#" wpisywa$" w" za o&enia" SzOOP  
i"typy"projektów"mo&liwe"do"realizacji"w"ramach"danego"naboru,"zostanie"odrzucony. 

 
C.3 Tryb wyboru 
Pole" wype niane" jest automatycznie na podstawie informacji o naborze wprowadzonych do 
systemu przez IP. 
 
C.4 Krótki"opis"projektu 
 

Pole tekstowe C.4 posiada dodatkowy limit � 2.000"znaków. 
 
W polu C.4 Krótki"opis"projektu nale&y"przedstawi$"krótki" i"przejrzysty"opis"przedk adanego"
projektu. Pozwoli on m.in. na" szybkie" zorientowanie" si#" czego" dotyczy" dany" projekt," bez"
konieczno%ci" czytania" ca ego" wniosku" o" dofinansowanie projektu. Opis" ten" b#dzie"
eksportowany do krajowego systemu SL 2014. 
Ze" wzgl#du" na" limit" znaków," Wnioskodawca" powinien" uwzgl#dni$" w" opisie" tylko"
najwa&niejsze"elementy"projektu,"czyli: 
- cel projektu, 

- grup#"docelow!"projektu, 
- g ówne"zadania,"które"b#d!"realizowane"w"ramach"projektu, 
- g ówne"rezultaty,"które"dzi#ki"realizacji"projektu"zostan!"osi!gni#te. 
 
Opis projektu zawarty w polu C.4 musi by$" spójny z informacjami przedstawionymi przez 
Wnioskodawc#"w"pozosta ych"cz#%ciach"wniosku"o"dofinansowanie"projektu. 
 
C.5 Forma finansowania 
Pole" wype niane" jest" automatycznie" na" podstawie" informacji" o" naborze"wprowadzonych do 
systemu przez IP. 
 
C.6 Dzia alno%$"gospodarcza"zwi!zana"z"projektem 
Pole Nie dotyczy (pole do zaznaczenia) 
C.6.1 Rodzaj"dzia alno%ci"gospodarczej 
W polu C.6.1 z listy" rozwijanej" nale&y" wybra$" dzia " gospodarki" w a%ciwy" dla" zakresu"
rzeczowego projektu. 
 
C.6.2 PKD 
Z" listy" rozwijanej" dost#pnej" poprzez" pole" Dodaj PKD nale&y" wybra$" w a%ciwy" kod. 
W" przypadku" konieczno%ci" wprowadzenia" wi#cej" ni&" jednego" kodu," operacj# nale&y"
powtórzy$. 
 
Zgodnie z art. 2. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o!swobodzie!dzia%alno#ci!gospodarczej (Dz.U. 
z 2004 r. Nr" 173" poz." 1807" z" pó'n." zm.)," dzia alno%ci!" gospodarcz!" jest" zarobkowa"
dzia alno%$"wytwórcza,"budowlana,"handlowa,"us ugowa"oraz poszukiwanie, rozpoznawanie 
i" wydobywanie" kopalin" ze" z ó&," a" tak&e" dzia alno%$" zawodowa," wykonywana" w" sposób"
zorganizowany"i"ci!g y. 
 
C.7 Typ obszaru realizacji projektu (lista rozwijana) 
Z" listy" rozwijanej" nale&y" wybra$" typ" obszaru" realizacji" projektu" w a%ciwy" dla" miejsca/miejsc"
realizacji projektu wskazanego/ych w polu C.8. 
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C.8 Miejsce realizacji projektu 
Pole Dodaj miejsce realizacji 
Okno dialogowe Miejsce realizacji projektu 

- województwo"(lista rozwijana), 

- powiat (lista rozwijana), 

- gmina (lista rozwijana). 
Okre%lenie" miejsca" realizacji" projektu" jest" mo&liwe" poprzez" pole" Dodaj miejsce realizacji. 
Po klikni#ciu" na" pole," pojawia" si#" okno" dialogowe" Miejsce realizacji projektu, gdzie 
w"poszczególnych"wierszach"nale&y"poda$"w a%ciwe"informacje. 
Miejsce realizacji projektu (czyli miejsce, gdzie"b#dzie"%wiadczone"wsparcie) nale&y"okre%li$ 
z" dok adno%ci!" do" konkretnej" gminy/powiatu" (poprzez" wybór z kolejnych list rozwijanych). 
W" przypadku" projektów" realizowanych" na" terenie" kilku" gmin/powiatów" nale&y" wskaza$"
wszystkie te gminy/powiaty. W sytuacji, gdy obszar realizacji projektu obejmuje obszar 
ca ego" województwa lub ca ego" powiatu, wskazywanie" odpowiednio" poszczególnych"
powiatów wchodz!cych" w" sk ad" województwa" czy" gmin" wchodz!cych" w" sk ad" powiatu" nie"
jest konieczne. 
Co do zasady, projekty wspó finansowane" ze"%rodków"EFS"w ramach RPO WM mog!"by$"
realizowane jedynie na terenie"województwa"ma opolskiego. 
Je&eli" w" Regulaminie" przygotowania" i" oceny" projektów" sk adanych" w" trybie"
pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 zostanie zawarta informacja  
o mo&liwo%ci odst#pstwa" od" tej" zasady," w" polu" C.8 nale&y" poda$" w a%ciwe" informacje,  
a w polu D. Opis projektu, w opisie odpowiedniego zadania, szczegó owo" uzasadni$,"
dlaczego"miejsce"realizacji"projektu"wykracza"poza"obszar"województwa"ma opolskiego. 
 
Pole Anuluj � zamyka okno dialogowe bez zapisywania danych. 
Pole Zapisz � zamyka okno dialogowe po uprzednim zapisaniu wprowadzonych danych. 
 
C.9 Projekt grantowy 
Pole Projekt grantowy (pole do zaznaczenia) 
W"przypadku"przedk adania"projektu"grantowego"nale&y"oznaczy$"pole do zaznaczenia. 
 
 

D. Opis projektu 

 
D.1 Opis projektu 
D.1.1 Okres realizacji projektu 
Planowany!termin!rozpocz$cia!realizacji!projektu (kalendarz) 
Planowany termin zako*czenia!realizacji!projektu (kalendarz) 
Za"pomoc!"dost#pnych"kalendarzy"nale&y"wskaza$"daty graniczne okresu realizacji projektu. 
Co do zasady planowany"termin"rozpocz#cia"realizacji"projektu"nie"mo&e"by$"wcze%niejszy"
ni&" 1" stycznia" 2014" r.," a" planowany" termin" zako*czenia" realizacji" projektu" pó'niejszy" ni& 
30 czerwca 2023 r.  
Ko*cowa" data" realizacji" projektu" nie" musi" uwzgl#dnia$" czasu" na" z o&enie" ko*cowego"
wniosku o"p atno%$"i"finalne"rozliczenie"projektu,"w"tym"dokonywanie ostatecznych"p atno%ci"
zwi!zanych" z" realizacj!" projektu." Mo&liwe" jest" bowiem" ponoszenie" wydatków" do 30 dni 
kalendarzowych po okresie realizacji projektu, pod warunkiem,"&e"wydatki"te"odnosz!"si#"do"
tego" okresu," zostan!" poniesione" do" 30 czerwca 2023" r." oraz" zostan!" uwzgl#dnione we 
wniosku" o" p atno%$" ko*cow!. Wniosek o" p atno%$" ko*cow!" sk adany" jest" zgodnie  
z Zasadami! realizacji! projektów! dla! których! Beneficjentem! jest!Województwo! Ma%opolskie! 
w ramach RPO WM na lata 2014-2020, po"zako*czeniu"okresu"realizacji"projektu. 
 

Wype nienie" okresu" realizacji" projektu" jest" warunkiem" niezb#dnym" do" dalszej" edycji"
formularza wniosku. Na podstawie dat wpisanych jako okres realizacji projektu, 
automatycznie" uzupe niane" s!" daty" w dalszych cz#%ciach" wniosku," np." w" bud&ecie 
i harmonogramie realizacji projektu. 
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D.1.2 Opis grup docelowych 
Pole D.1.2 jest" polem" opisowym," w" którym" nale&y" zawrze$" mo&liwie" jak najbardziej 
szczegó owe" informacje" nt." odbiorców" planowanego" przedsi#wzi#cia" projektowego. 
Na!podstawie!opisu!zawartego!przez!Wnioskodawc$!w!tym!polu!oceniana! jest!m.in., 
adekwatno#%! doboru! grupy w! kontek#cie! celu! g"ównego! projektu, jako#%! analizy 
sytuacji problemowej grupy docelowej, w"a#ciwy! dobór i charakterystyka istotnych 
cech grupy docelowej oraz sposób!rekrutacji!uczestników/uczestniczek projektu. 
Uczestników/uczestniczki" projektu" nale&y" okre%la$ zgodnie" z" definicj!" uczestnika" zawart! 
w Wytycznych w zakresie monitorowania post$pu!rzeczowego!programów!operacyjnych!na!
lata 2014-2020 (tzn. uczestnicy projektu to osoby i podmioty otrzymuj!ce" bezpo%rednie"
wsparcie w ramach projektu). 
 
Na" podstawie" analizy" danych" ogólnodost#pnych" oraz" ewentualnie" danych" w asnych"
b#d!cych"w posiadaniu Wnioskodawcy, w polu D.1.2 Wnioskodawca przedstawia diagnoz# 
i analiz# sytuacji problemowej,"b#d!ce"istotn! cz#%ci!"opisu"grupy"docelowej."Informacje te 
nale&y" podawa$" wraz" ze" 'ród em danych," pami#taj!c" o" konieczno%ci" zapewnienia" ich"
aktualno%ci i miarodajno%ci. Przywo ywane"dane"mog!"zatem"pochodzi$"z okresu ostatnich 
trzech lat w stosunku do roku, w" którym" sk adany" jest" wniosek" o dofinansowanie projektu. 
Przyk adowo," je&eli" wniosek" sk adany" jest" w" roku" 2015, dane analityczne nie mog! by$"
starsze"ni&"z roku"2012,"chyba"&e"nowsze"dane nie"s!"dost#pne" i" informacja"na" ten"temat"
znajdzie"si#"we"wniosku. 
 
Nale&y" szczegó owo" opisa$, jakie" s!" problemy," potrzeby" i" oczekiwania" uczestników/ 
uczestniczek (m.in. w"kontek%cie"wsparcia,"które"ma"by$"udzielane"w"ramach"projektu) oraz 
bariery, na"które"napotykaj!"uczestnicy/uczestniczki projektu. 
 
Przy"opisie"barier"nale&y"bra$"równie&"pod"uwag#"bariery"uczestnictwa,"czyli"czynniki,"które"
zniech#caj!" do" wzi#cia" udzia u" w" projekcie" lub" uniemo&liwiaj!" udzia " w" projekcie. 
Dla przyk adu," je&eli" szkolenia" w" ramach" projektu" maj!" by$" organizowane" w" mie%cie"
wojewódzkim," a" miejsce" zamieszkania" uczestników/uczestniczek projektu" b#dzie" poza" tym"
miastem," to" barier!" uczestnictwa" w" projekcie" mog!" by$" trudno%ci" z" dojazdem" na" te"
szkolenia. Zawarcie tego typu informacji we wniosku o dofinansowanie projektu implikuje 
konieczno%$" zaj#cia" si#" w a%nie" tymi" osobami," dla" których" wymienione" wcze%niej" bariery"
stanowi!" realne" zagro&enie" w" &yciu" spo ecznym" i" zawodowym, i" powinno" mie$"
odzwierciedlenie równie&" w" kryteriach" rekrutacji." W" sposób" szczególny" Wnioskodawca"
powinien" tutaj" zwróci$" uwag#" na" bariery," na" które" napotykaj!" kobiety" i" m#&czy'ni" (patrz"
Instrukcja do standardu minimum). 
 
Przy"opisie"barier"nale&y"uwzgl#dnia$"tak&e"bariery"utrudniaj!ce"lub uniemo&liwiaj!ce"udzia  
w" projekcie" osobom" z" niepe nosprawno%ciami." S!" to" w" szczególno%ci" wszelkie" bariery"
wynikaj!ce" z" braku" %wiadomo%ci" nt." potrzeb" osób" z" ró&nymi" stopniami i rodzajami 
niepe nosprawno%ci"(inne"potrzeby"maj!"osoby"z"niepe nosprawno%ci!"ruchow!,"inne"osoby"
niewidome czy nies ysz!ce," a" jeszcze" inne" osoby" z niepe nosprawno%ci!" intelektualn!), 
a"tak&e"z"braku"dost#pno%ci w"szczególno%ci" transportu,"przestrzeni"publicznej" i"budynków"
(np."brak"podjazdów,"wind,"sygnalizacji"d'wi#kowej"dla"osób"niewidz!cych" itp.),"materia ów"
dydaktycznych," zasobów" cyfrowych" (np." strony" internetowe" i" us ugi" internetowe"
niedostosowane" do" potrzeb" osób" niewidz!cych" i" niedowidz!cych)," niektórych" %rodków"
masowego przekazu dla konkretnych grup osób"z"niepe nosprawno%ciami. 
 
Nale&y" opisa$ kogo" Wnioskodawca" obejmie" wsparciem" w" ramach" projektu." Osoby," które"
zostan! obj#te" wsparciem" nale&y" opisa$" z" punktu" widzenia" cech" istotnych" dla" zada*"
przewidzianych do realizacji w ramach projektu takich jak np. wiek, status zawodowy, 
wykszta cenie," p e$," niepe nosprawno%$." W" przypadku," gdy" dana" cecha" osób," do" których"
skierowane b#dzie"wsparcie"nie"ma"znaczenia"w"kontek%cie"planowanego"projektu,"a"tak&e"
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kryteriów" wyboru" maj!cych" zastosowanie" do" danego" projektu," Wnioskodawca" nie" musi" jej 
uwzgl#dnia$"w opisie. 
Przedstawiony" przez" Wnioskodawc#" opis" powinien" %wiadczy$" o" jego" znajomo%ci" grupy"
docelowej" projektu" i" mo&liwo%ci" efektywnego" wsparcia" tej" grupy" poprzez" zadania"
zaplanowane"w"ramach"przedk adanego"projektu,"a tym samym � mo&liwo%ci"realizacji celu 
g ównego"projektu. 
 
W polu D.1.2 nale&y"te&"uzasadni$"wybór"konkretnej"grupy"docelowej"spo%ród"potencjalnych"
grup" wskazanych" w" SzOOP," uwzgl#dniaj!c" specyfik#" tej" grupy" docelowej" oraz" cel" g ówny"
projektu" okre%lony" w" polu" E.2. Wnioskodawca powinien" opisa$" grup#" docelow!" w" sposób"
pozwalaj!cy" osobie" oceniaj!cej" wniosek" jednoznacznie" stwierdzi$," czy" projekt" jest"
skierowany"do"grupy"kwalifikuj!cej"si#"do"otrzymania"wsparcia"zgodnie"z"zapisami"zawartymi"
w SzOOP, Podr$czniku kwalifikowania! wydatków oraz szczegó owymi" kryteriami" wyboru"
projektów" (je%li" kryteria" w" tym" zakresie" zosta y okre%lone)." Informacje" na" temat"
osób/podmiotów"planowanych"do"obj#cia"wsparciem"nie"mog!"ogranicza$"si#"wy !cznie"do"
wskazania"grup"odbiorców"przewidzianych w SzOOP, Podr$czniku!kwalifikowania!wydatków!
oraz" szczegó owych" kryteriach" wyboru" projektów" (je%li" kryteria" w" tym" zakresie" zosta y"
okre%lone)"- powinny"by$"znacznie"bardziej"szczegó owe. 
 
Nale&y" opisa$," w" jaki" sposób" Wnioskodawca przeprowadzi" rekrutacj# uczestników/ 
uczestniczek projektu. 
Sposób" rekrutacji" nale&y" opisa$" uwzgl#dniaj!c" planowane" dzia ania" informacyjno-
promocyjne," procedur#" rekrutacyjn!," ewentualny" dodatkowy" nabór, katalog" dost#pnych 
i przejrzystych" kryteriów" rekrutacji i preferencji uczestników/uczestniczek" projektu." Nale&y"
tak&e"uwzgl#dni$"informacje"nt. sposobu, w jaki w ramach rekrutacji zostanie uwzgl#dniona"
zasada" równych" szans" i" niedyskryminacji" (w" tym" zasada" dost#pno%ci" dla" osób 
z" niepe nosprawno%ciami)," a" tak&e" zasada" równo%ci" szans" kobiet" i" m#&czyzn" (patrz 
Instrukcja do standardu minimum). 
 
Opis"przebiegu"rekrutacji"powinien"by$"szczegó owy"i"obejmowa$"wskazanie"i"uzasadnienie"
wybranych" kryteriów" oraz" technik" i" metod" rekrutacji," dopasowanych" do" odbiorców" oraz"
charakteru projektu. Kryteria rekrutacji powinny" by$" mierzalne" (np." poprzez" zastosowanie"
odpowiednich" wag" punktowych" za" spe nienie" przez" uczestników/uczestniczki okre%lonych"
warunków)." Szczegó owo%$" opisu" przebiegu" rekrutacji" b#dzie oceniana pod" k!tem 
wskazania np. czasu i miejsca rekrutacji, dokumentów," które" b#d!" wymagane" na" etapie"
rekrutacji od" potencjalnych" uczestników/uczestniczek projektu, zasad tworzenia list 
rezerwowych" potencjalnych" uczestników/uczestniczek oraz osoby odpowiedzialnej za 
przeprowadzenie procesu rekrutacji z ramienia Wnioskodawcy (o ile wskazanie 
poszczególnych" elementów" przez" Wnioskodawc#" jest" mo&liwe" na" etapie" opracowywania"
wniosku o dofinansowanie projektu oraz uzasadnione charakterem projektu). 
 
Za o&enia rekrutacji" uczestników/uczestniczek" musz!" by$" logicznie" powi!zane 
ze zdiagnozowanymi i opisanymi problemami, potrzebami, oczekiwaniami i barierami 
wyst#puj!cymi"po stronie uczestników/uczestniczek."Dlatego"te&"po"wskazaniu"okre%lonych 
potrzeb," oczekiwa*" i" barier uczestników/uczestniczek," przy" opisywaniu" kryteriów" rekrutacji 
Wnioskodawca" nie" mo&e" podawa$"np. kolejno%ci" zg osze*" do" projektu" jako" jedynego b!d'"
kluczowego"czynnika"decyduj!cego"o"przyj#ciu"danej"osoby"do"projektu."W takim przypadku 
Wnioskodawca powinien wskaza$" inne" kryteria" rekrutacji" wraz z" przyporz!dkowaniem" im 
kolejno%ci," wg" której" dobierani" b#d!" uczestnicy/uczestniczki" projektu." Opis" kryteriów"
rekrutacji powinien"uwzgl#dnia$"liczb#"osób z"poszczególnych"grup"docelowych,"które"maj!"
zosta$"zrekrutowane"i"obj#te"wsparciem"w"ramach"projektu. 
 
Sposób" rekrutacji" zale&y" od" wielu" czynników," m.in." profilu" grupy" docelowej" i" musi" by$"
dostosowany" do" jej" potrzeb" i" mo&liwo%ci." Przyk adowo:" spotkania" rekrutacyjne" dla" osób"
pracuj!cych"powinny"by$"organizowane poza godzinami ich pracy, a przyjmowanie zg osze*"
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do" projektu" wy !cznie za" po%rednictwem" Internetu mo&e" by$" sposobem" nietrafionym 
w" przypadku" wsparcia" dla" d ugotrwale" bezrobotnych" osób" z" terenów" wiejskich," dla" których"
dost#p" do" sieci" internetowej" mo&e" by$" ograniczony." Kryteria" rekrutacji" nale&y" okre%la$ 
w" sposób" pozwalaj!cy na dokonanie przejrzystego naboru" uczestników/uczestniczek 
projektu." W" kryteriach" naboru" nale&y" uwzgl#dni$" wykszta cenie" i" posiadan!" przez"
uczestników/uczestniczki" wiedz# i" umiej#tno%ci, umo&liwiaj!ce" pe ne" skorzystanie 
ze wsparcia projektowego, np. rozpocz#cie" szkolenia na danym poziomie zaawansowania, 
czy te&"minimalne"wymagania,"które"musz!"zosta$"spe nione"do"wykonywania"okre%lonego"
zawodu. 
 
Wnioskodawca musi tak&e" wskaza$," na" podstawie" jakich" dokumentów" 'ród owych" b#dzie"
kwalifikowa " uczestników/uczestniczki" do" projektu" i" potwierdza " spe nianie" przez nich 
kryteriów"rekrutacji. 
 
W przypadku projektu skierowanego do"osób"niezb#dne" jest"opisanie"we"wniosku"sposobu"
prowadzenia" rekrutacji" uwzgl#dniaj!cej" mo&liwo%$" dotarcia" do" informacji o projekcie 
i oferowanym w nim wsparciu przez osoby z"ró&nymi"rodzajami"niepe nosprawno%ci."Nale&y"
opisa$,"w"jaki"sposób"%rodki"przekazu,"planowane"do"zastosowania przy"rekrutacji,"zostan! 
w" pe ni" wykorzystane," tak" aby" zapewni$" dost#p" do" rekrutacji, a tym samym do projektu 
i oferowanego" w" nim" wsparcia" dla" osób" z" niepe nosprawno%ciami." Nale&y" ponadto" opisa$"
odst#pstwa od tej zasady (je%li"dotyczy),"wskazuj!c"np."brak"mo&liwo%ci"udzia u"w projekcie 
osób"z"okre%lonymi"niepe nosprawno%ciami"ze"wzgl#du"na"charakter"udzielanego"wsparcia. 
Nale&y" jednak" mie$" na" uwadze," &e" zgodnie" z" tre%ci!" �Wytycznych" w" zakresie" realizacji"
zasady" równo%ci" szans" i" niedyskryminacji," w" tym" dost#pno%ci" dla" osób" z"
niepe nosprawno%ciami"oraz"zasady"równo%ci"szans"kobiet" i"m#&czyzn"w"ramach"funduszy"
unijnych na lata 2014-2020�," co" do" zasady" wszystkie" produkty" projektów" (us ugi,"
infrastruktura,"towary,"produkty)"realizowanych"ze"%rodków"EFS,"EFRR"i"FS"s!"dost#pne"dla"
wszystkich" osób," w" tym" równie&" dostosowane" do" zidentyfikowanych" potrzeb" osób" z"
niepe nosprawno%ciami." Oznacza" to," &e" musz!" by$" zgodne" z" koncepcj!" uniwersalnego"
projektowania,"opartego"na"o%miu"regu ach:" 
1."U&yteczno%$"dla"osób"o"ró&nej"sprawno%ci," 
2."Elastyczno%$"w"u&ytkowaniu," 
3."Proste"i"intuicyjne"u&ytkowanie," 
4. Czytelna informacja,  
5. Tolerancja"na"b #dy," 
6."Wygodne"u&ytkowanie"bez"wysi ku," 
7."Wielko%$"i"przestrze*"odpowiednie"dla"dost#pu"i"u&ytkowania," 
8."Percepcja"równo%ci." 
W"zwi!zku"z"tym"nale&y"pami#ta$,"&e"w"przypadku"szczególnych"projektów"niespe niaj!cych"
w/w"zasady"(dost#pno%ci"produktów)"w"tre%ci"wniosku"o"dofinansowanie"powinna"znale'$"si#"
informacja"o"neutralno%ci"produktu"(odst#pstwo"od"zasady)"wraz"z"uzasadnieniem"dlaczego"
projekt" nie" b#dzie" spe nia " kryterium" dost#pno%ci." Brak" uzasadnienia" i" zasadno%ci"
wy !czenia" zasady" dost#pno%ci" skutkowa$" b#dzie" niespe nieniem" kryterium" �Wp yw" na"
polityki"horyzontalne�"i"negatywn!"ocen!"projektu. 
 
W polu tym" nale&y" równie&" opisa$," jakie" dzia ania" Wnioskodawca" b#dzie" podejmowa  
w" sytuacji" pojawienia" si#" trudno%ci" w" rekrutacji" za o&onej" liczby" uczestników/uczestniczek 
projektu,"o"ile"nie"zostan!"one"opisane"w"polu J. dotycz!cym"ryzyka. 
 
Nale&y" tak&e" wskaza$" wiarygodne" 'ród a" danych" o" skali" zainteresowania" planowanym"
wsparciem"projektowym"i"opisa$,"w"jaki"sposób"zosta o"ono"okre%lone"w%ród"potencjalnych 
uczestników/uczestniczek." Informacje" te" s!" niezb#dne" do oceny" adekwatno%ci" liczby"
uczestników/uczestniczek" do" skali" zainteresowania" oferowanym" wsparciem" w" ramach"
przedk adanego" projektu (realno%ci" przyj#tych" za o&e*)." Innymi" s owy - nale&y" udowodni$, 
&e"istnieje"faktyczne"zapotrzebowanie"na"oferowane"wsparcie. 
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D.1.3"Liczba"uczestników"projektu 

- indywidualnych, 

- instytucjonalnych. 
 
Nale&y" uzupe ni$ pola liczbowe, podaj!c przewidywan! liczb#" osób" obj#tych" wsparciem 
w"ramach"projektu"(je&eli"dotyczy)"oraz"przewidywan!"liczb#"podmiotów"obj#tych wsparciem 
(je&eli"dotyczy). Je&eli"nie"przewiduje"si#"udzia u"danej"kategorii, nale&y"wpisa$"�0�"(zero). 
 
D.1.4 Zadania realizowane w projekcie 
Pole Dodaj zadanie 
 

Utworzenie"zadania"dokonuje"si#"poprzez"pole . 
Cz#%$" tabelaryczna" w polu D.1.4 uzupe niana jest informacjami wpisywanymi przez 
Wnioskodawc#"w nast#puj!cej"kolejno%ci: 
Zadanie 
W kolumnie tej nale&y" wpisa$" nazw#" zadania. Nazwa" ta" powinna" by$" zwi#z a 
i" jednoznacznie" okre%la$" charakter planowanego zadania. Wprowadzone" nazwy" zada*"
automatycznie"uwzgl#dniane s!"w polu H. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
 
Opis zadania 
Na" podstawie" zapisów" zawartych w" polu" oceniany" b#dzie" sposób" osi!gania" celu" projektu."
Wnioskodawca przedstawia jakie" zadania" b#d!" realizowane, aby" osi!gn!$" za o&one"
wcze%niej" rezultaty."Nale&y"zatem"wykaza$" logiczny" zwi!zek"zidentyfikowanych"problemów"
grupy" docelowej," wynikaj!cego" z" nich" celu" projektu" i" zada*," których" wykonanie powinno 
doprowadzi$" do" realizacji tego celu i zniwelowania problemu. Ocena projektu uwzgl#dnia$"
b#dzie: trafno%$" doboru" form wsparcia i" planowanych" zada*" do" celu projektu 
i zidentyfikowanych" problemów," specyficznych" potrzeb" grupy" docelowej," obszaru" na" jakim 
b#dzie" realizowany" projekt oraz" innych" warunków" i" ogranicze*, w tym spójno%$" i" logika 
zaplanowanej sekwencji zada* (harmonogram). 
 
W kolumnie tej nale&y" przedstawi$" wyczerpuj!ce" informacje nt. planowanego zadania 
z"uwzgl#dnieniem"takich"kwestii"jak:"rodzaj"i"charakter"wsparcia w ramach danego zadania, 
liczba"uczestników/uczestniczek,"wskazanie"podmiotu"realizuj!cego"dane"zadanie"(lub" jego"
cz#%ci), terminy i osoby odpowiedzialne za realizacj# dzia a*," za o&enia" organizacyjne"
danego rodzaju wsparcia. Opis"zada*"powinien"w"czytelny"sposób"obrazowa$"jaka"jest"tzw."
�%cie&ka udzia u" w" projekcie� ostatecznego odbiorcy wsparcia. Zadania" powinny" by$"
przedstawione w"sposób"chronologiczny. 
 
Dla" przyk adu," w" przypadku" szkolenia konieczne" jest" podanie" najwa&niejszych" informacji"
dotycz!cych"sposobu jego organizacji, takich jak: miejsce prowadzenia zaj#$," liczba"edycji,"
warunki" rozpocz#cia," planowane" terminy" rozpocz#cia" i" zako*czenia," planowany 
harmonogram szkolenia z liczb!"godzin"szkoleniowych,"zaanga&owana"kadra,"ramowy"opis"
programu" szkolenia," materia y" szkoleniowe, jakie" zostan!" przekazane uczestnikom/ 
uczestniczkom, warunki uko*czenia"szkolenia,"certyfikaty itp. 
 
Informacje" te" pozwol!" na" ocen#" merytoryczn!" planowanego" wsparcia w odniesieniu do 
standardów" realizacji" tego" rodzaju" przedsi#wzi#$," ich" zakresu" oraz do potrzeb, barier 
i problemów" uczestników/uczestniczek" projektu," a" tak&e" ocen#" kwalifikowalno%ci" bud&etu"
projektu."Planowane"zadania"powinny"by$"efektywne,"tj."zak ada$"mo&liwie"najkorzystniejsze"
efekty" ich" realizacji" przy" okre%lonych" nak adach" finansowych i racjonalne ulokowanie 
w" czasie," tak" aby" nie" podnosi$" kosztów" sta ych" projektu," np." poprzez" jego" nieuzasadnione"
wyd u&enie. 
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Zawarte w polu zapisy powinny uwzgl#dnia$" tak&e" opis dzia a* prowadzonych na rzecz 
wyrównywania"szans"kobiet" i"m#&czyzn"(patrz" Instrukcja do standardu minimum) oraz opis, 
w"jaki"sposób"projekt"realizuje"zasad#"równo%ci"szans"i"niedyskryminacji, w tym dost#pno%ci"
dla" osób" z" niepe nosprawno%ciami." W" szczególno%ci" nale&y" opisa$" mechanizmy"
zapewnienia" dost#pno%ci" dla" osób" z" niepe nosprawno%ciami," jakie" b#d!" wykorzystywane 
w projekcie," np." zastosowanie" mechanizmu" racjonalnych" usprawnie*," zapewnienie"
dost#pno%ci" produktów" projektu," w" tym" uniwersalnego" projektowania" lub" uzasadnienie, 
dlaczego" zasada" dost#pno%ci" nie" znajduje" zastosowania i" produkt" nie" b#dzie" spe nia "
kryterium" dost#pno%ci," konsultowanie" projektów" rozwi!za*/modeli" ze" %rodowiskiem" osób 
z"niepe nosprawno%ciami"itp. 
 
W bie&!cym" okresie" programowania," w" projektach" nie" mo&na" planowa$" zadania  
pn."�Zarz!dzanie"projektem� czy"te&"�Promocja"projektu�,"gdy& tego rodzaju koszty stanowi!"
koszty"po%rednie. 
 
W" przypadku" projektów" realizowanych" z" zastosowaniem" uproszczonych" metod" rozliczania"
wydatków" nale&y" wskaza$," które" zadania/koszty w ramach projektu zostan! obj#te" kwot!"
rycza tow!"lub"stawk! jednostkow!. 
 
W przypadku"projektów"partnerskich"nale&y" wskaza$"zadania"(lub" ich"cz#%ci),"za"realizacj#"
których"odpowiedzialny"b#dzie"Partner. 
 
W"przypadku"projektów,"których"miejsce realizacji"wykracza"poza"województwo"ma opolskie,"
przy"opisie"zadania,"którego to dotyczy nale&y"szczegó owo"uzasadni$"konieczno%$"realizacji"
tego"zadania"(lub"jego"cz#%ci)"poza"województwem ma opolskim. 
 
W" polu" tym" nale&y" odnie%$" si#" tak&e" do" kwestii" zachowania" trwa o%ci" efektów" projektu 
i przedstawi$"plan wykorzystania/"utrzymania"efektów"projektu (je%li"dotyczy). 
 
Nazwa kosztu 
W" polu" tym" nale&y" przedstawi$" kompletn!" list#" kosztów," które" zwi!zane" s!" z" realizacj!"
danego" zadania." Poszczególne" pozycje" s!" automatycznie numerowane i przenoszone do 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego." W" ten" sposób" tworzony" jest" szczegó owy" bud&et"
projektu. Pozycje kosztowe w ramach zadania dodaje si#"poprzez"pole"�+�, natomiast kwoty 
i dane"ilo%ciowe"uszczegó awiaj!ce"te"pozycje"uzupe niane"s!"w"Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. 
 

Nale&y"pami#ta$,"&e"bud&et"projektu"wspó finansowanego"ze"%rodków"EFS"jest"bud&etem"
zadaniowym,"co"oznacza"konieczno%$"przedstawienia"kosztów"kwalifikowalnych"w ramach 
kosztów" bezpo%rednich" projektu" w" podziale" na" zadania" merytoryczne." Przyk adowo,"
zadaniem merytorycznym w projekcie EFS b#d!: realizacja"szkole*,"studia"podyplomowe,"
sta&e," zatrudnienie" subsydiowane," przyznawanie" dotacji" na" rozpocz#cie" dzia alno%ci"
gospodarczej." Zadania" merytorycznego" nie" stanowi!" pojedyncze" wydatki," np." us uga"
cateringowa, hotelowa, trenerska. 

 

Zgodno%$" z" polityk!" zrównowa&onego" rozwoju" � ochrona i poprawa" jako%ci" stanu"
%rodowiska. 

Zgodnie" z" zapisami" art." 8" Rozporz!dzenia" Parlamentu" Europejskiego" i" Rady" (UE)" nr"
1303/2013" z" dnia" 17" grudnia" 2013" r." �Cele" EFSI" (wszystkich" Funduszy" obj#tych"
Rozporz!dzeniem)"s!"osi!gane"w"sposób"zgodny"z"zasad!"zrównowa&onego"rozwoju"oraz"
unijnym" wspieraniem" celu" zachowania," ochrony" i" poprawy" jako%ci" %rodowiska" naturalnego,"
zgodnie"z"art."11"i"art."191"ust."1"TFUE,"z"uwzgl#dnieniem"zasady"�zanieczyszczaj!cy"p aci�."
Pa*stwa"cz onkowskie"i"Komisja"zapewniaj!,"aby"wymogi"ochrony"%rodowiska,"efektywnego"
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gospodarowania" zasobami," dostosowanie" do" zmian" klimatu" i"  agodzenie" jej" skutków,"
ró&norodno%$" biologiczna," odporno%$" na" kl#ski" &ywio owe" oraz" zapobieganie" ryzyku" i"
zarz!dzanie" ryzykiem" by y promowane" podczas" przygotowywania" i" wdra&ania" umów"
partnerstwa"i"programów�. 

Bior!c" pod" uwag#" powy&sze" zapisy" Wnioskodawca" ka&dorazowo" zobowi!zany" jest" do"
wykazania" zgodno%ci" z" powy&szymi" zasadami." Oznacza" to," &e" Wnioskodawca" winien"
wykaza$,"co"najmniej"neutralny"wp yw"projektu"w"zakresie"polityki"zrównowa&onego"rozwoju"
� ochrona i poprawa"jako%ci"stanu"%rodowiska. 

W"przypadku"gdy"Wnioskodawca"zak ada"pozytywny" wp yw"projektu"na"powy&sz!"polityk#,"
konieczne"jest"przedstawienie"szczegó owych"informacji"potwierdzaj!cych"t#"deklaracj#." 

Nale&y"zadeklarowa$"jedn!"z"dwóch"mo&liwo%ci: 

· projekt"jest"przyjazny"dla"%rodowiska"� wp yw"pozytywny," 

· projekt"jest"oboj#tny"dla"%rodowiska""�  wp yw"neutralny. 

W"cz#%ci"D2"wniosku"nale&y"przedstawi$"uzasadnienie"potwierdzaj!ce"wybran!"opcj#. 
 
Uzupe nienie" opisu" zada*" przedstawionego w polu D. wniosku stanowi pole L. 
Harmonogram realizacji projektu, prezentuj!cy"planowany"przebieg projektu w czasie. 
 
D.1.5"Sposób"zarz!dzania"projektem 
W polu D.1.5 nale&y" opisa$," jak" b#dzie" wygl!da a" struktura" zarz!dzania" projektem, 
z uwzgl#dnieniem"roli"Partnerów"i" innych"podmiotów"zaanga&owanych"w realizacj# projektu 
(wykonawców"us ug,"dostawców towarów itp.) i sposobu ich wyboru. 
 
Przy"opisie"sposobu"zarz!dzania"projektem"nale&y"mie$"na"wzgl#dzie nast#puj!ce"kwestie, 
uwzgl#dniane"w"ocenie"projektu: 

- sposób" zarz!dzania" powinien" by$" zaplanowany" w" sposób" spójny" i" kompletny," tj. 
uwzgl#dnia$"wszystkie"niezb#dne"elementy"procesu"zarz!dzania, 

- sposób" zarz!dzania" powinien" by$" adekwatny" do" zakresu i charakteru projektu 
i"zapewnia$"jego"sprawn!,"efektywn!"i"terminow!"realizacj#, 

- nale&y" wskaza$" jaka kadra" b#dzie" zaanga&owana" w" realizacj#" projektu," jaki" b#dzie"
zakres" zada* i" wymiar" zaanga&owania" poszczególnych" cz onków" zespo u"
zarz!dzaj!cego, a"tak&e"ich"wzajemne"powi!zania"(podleg o%$,"nadrz#dno%$), 

- nale&y"wskaza$"sposób"podejmowania"decyzji"w"zespole"zarz!dzaj!cym,"tak"aby"mo&liwa"
by a"ocena"szybko%ci"i"sprawno%ci"procesu"decyzyjnego, 

- w"opisie"sposobu"zarz!dzania"nale&y"uwzgl#dni$"aspekt"zarz!dzania"projektem"w"%wietle"
struktury" zarz!dzania" Wnioskodawcy," tj." np." czy" na" potrzeby i czas realizacji projektu 
w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy utworzona zostanie dodatkowa jednostka 
organizacyjna," czy" te&" zadania" zwi!zane" z" realizacj!" projektu" wykonywa$" b#dzie" ju&"
istniej!ca"jednostka"organizacyjna, 

- sposób" zarz!dzania" powinien" uwzgl#dnia$" zasad#" równo%ci" szans" kobiet" i" m#&czyzn"
(patrz Instrukcja do standardu minimum). 

 
W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie, nale&y" pami#ta$" o nast#puj!cych 
warunkach i odpowiednie informacje"zawrze$ w polu D.1.5: 

- zgodnie" z" definicj!" zawart!" w" art." 33" ust." 1" Ustawy, Partnerem jest podmiot wskazany 
w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu," realizuj!cy" wspólnie 
z Beneficjentem (i ewentualnie innymi Partnerami) projekt na warunkach" okre%lonych 
w Zasadach!realizacji!projektów!dla!których!Beneficjentem!jest!Województwo!Ma%opolskie!! 
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w! ramach! Regionalnego! Programu! Operacyjnego! Województwa! Ma%opolskiego! 
na lata 2014-2020 i Umowie partnerskiej, wnosz!cy" do" projektu" zasoby ludzkie, 
organizacyjne, techniczne lub finansowe, 

- partnerstwo ma" zosta$" zawarte" przed" z o&eniem" wniosku" o" dofinansowanie" albo" przed 
rozpocz#ciem"realizacji"projektu,"o"ile"data"ta"jest"wcze%niejsza"od"daty"z o&enia"wniosku 
o dofinansowanie projektu, 

- Partner nie"podlega"wykluczeniu"z"mo&liwo%ci"otrzymania"dofinansowania, 

- spe nione" zosta y" wymogi" dotycz!ce" wyboru" Partnerów" spoza" sektora" finansów"
publicznych, o"których"mowa"w"art."33"ust."2-4 Ustawy (dotyczy"wy !cznie"przypadku"
wyboru Partnera spoza sektora"finansów"publicznych"przez"podmiot,"o"którym"mowa 
w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. � Prawo!zamówie&!publicznych (tj. 
Dz."U."z"2015"r."poz."2164"z"pó'n."zm)."Prawdziwo%$"tej"informacji"jest"potwierdzana"
o%wiadczeniem Wnioskodawcy zawartym w polu K. O%wiadczenia Wnioskodawcy 
oraz przez IP na" podstawie" w a%ciwych" dokumentów" 'ród owych" weryfikowanych"
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu), 

- spe nione" zosta y" wymogi" dotycz!ce" braku" powi!za*," o" których" mowa" w" art." 33" ust." 6"
Ustawy pomi#dzy"podmiotami"tworz!cymi"partnerstwo. 

 
Istotnym"elementem"opisu"powinno"by$"uzasadnienie"roli"Partnerów,"tj."wskazanie"dlaczego"
projekt" b#dzie" realizowany" w" formule" partnerstwa." Nale&y" przy" tym" pami#ta$," &e" g ównym"
celem"zawi!zania"partnerstwa"w"ramach projektu powinno by$"wzmocnienie"efektu"synergii 
i"zwi#kszenie"szans"na"sukces"projektu. 
 
W" przypadku" projektów" partnerskich" nie" jest" dopuszczalne" wzajemne" zlecanie" przez"
Beneficjenta" zakupu" towarów" lub" us ug" Partnerowi" i" odwrotnie, a" tak&e" zatrudnianie 
pracowników"Partnera"u Beneficjenta i odwrotnie. 
 
Je&eli" w" ramach" projektu" przewidziano" zlecanie" us ug" merytorycznych (dawniej zadania 
zlecone),w polu D.1.5 nale&y" opisa$" co b#dzie" podlega o" zlecaniu, a w polu M.1.1 
Uzasadnienie zlecenia us ug"merytorycznych w projekcie nale&y"uzasadni$"dlaczego jest to 
niezb#dne."Zlecenie"us ugi"merytorycznej"oznacza"powierzenie"wykonawcom"zewn#trznym,"
nie" b#d!cym" personelem" projektu," realizacji" zada*" merytorycznych" przewidzianych 
w" ramach" danego" projektu," np." zlecenie" us ugi" szkoleniowej." Jako" zlecenia" us ugi"
merytorycznej" nie" nale&y" przy" tym" traktowa$" zakupu" pojedynczych" towarów" lub" us ug" np."
cateringowych" lub" hotelowych," chyba" &e" stanowi!" one" cz#%$" zleconej" us ugi"merytorycznej"
oraz"anga&owania"personelu"projektu. 
 
W zwi!zku" z" subkryterium" dot. konieczno%ci" prowadzenia" biura" projektu" na" terenie 
województwa"ma opolskiego, w polu D.1.5 nale&y"zawrze$"stosown!"informacj#"nt."lokalizacji"
biura projektu. 
 
D.2"Potencja "i"do%wiadczenie"Wnioskodawcy"i"Partnerów 
Potencja " Wnioskodawcy" wykazywany" jest" w" kontek%cie" zdolno%ci" do" efektywnej" realizacji"
projektu, jako"opis"zasobów, jakimi Wnioskodawca dysponuje i jakie zaanga&uje"w"realizacj#"
projektu oraz jego do%wiadczenia"w"realizacji"przedsi#wzi#$"podobnych"do"przedk adanego"
projektu." W" przypadku" projektów" partnerskich" w" polu" tym" nale&y" uwzgl#dni$" informacje" 
nt."potencja u"i"do%wiadczenia"wszystkich"podmiotów"tworz!cych"dane"partnerstwo. 
 
Prezentuj!c" potencja " Wnioskodawcy i Partnera nale&y" odnie%$" si#" do" potencja u"
kadrowego, finansowego i technicznego. 
 
W" ramach" prezentacji" potencja u" kadrowego nale&y" opisa$" zasoby" kadrowe," które"
posiadaj! Wnioskodawca i Partner (je%li" dotyczy) i sposób" ich wykorzystania w ramach 
projektu," tj." kluczowe" osoby," które" zostan!" zaanga&owane" do" realizacji projektu oraz ich 
planowane funkcje w projekcie. Istotne jest przeanalizowanie, czy posiadany ju&" potencja "



18 

 

kadrowy" b#dzie" móg " by$" wykorzystywany" do" realizacji" przedk adanego" projektu." Nale&y"
wskaza$" tylko" obecnie posiadany" potencja " kadrowy," wi#c" w" szczególno%ci" osoby" na" sta e"
wspó pracuj!ce"i"planowane do oddelegowania do projektu wraz"z"opisem"ich"do%wiadczenia 
i okre%leniem planowanej funkcji w projekcie. Dotyczy to w" szczególno%ci" osób"
zatrudnionych" na" umow#" o prac#" oraz" trwale" wspó pracuj!cych, a nie" tych," które" dopiero"
mia yby" by$ zaanga&owane, gdy&" w" ich" przypadku" mo&e" obowi!zywa$" konkurencyjna"
procedura"wyboru"(zasada"konkurencyjno%ci"lub"PZP)."Dla"ka&dej"z"osób"anga&owanych"do"
realizacji" projektu" nale&y" wskaza$" zakres" zada*," jakie" dana" osoba" b#dzie" wykonywa$ 
w" kontek%cie" posiadanej" wiedzy" i" umiej#tno%ci" (przy" czym, o ile dana osoba wykonywa$"
b#dzie" zadania" zwi!zane" z zarz!dzaniem" projektem" � szczegó owy" opis" jej zada* 
i"do%wiadczenia"przedstawia"si#"w polu D.1.5). 
Posiadany" potencja " kadrowy," mo&e" by$" wykazany" jako" wk ad" w asny" w" projekcie," o" ile"
wk ad" ten jest" wymagany" i" spe nione" s!" warunki" kwalifikowania" wydatków" okre%lone 
w Podr$czniku!kwalifikowania!wydatków. W takiej sytuacji Wnioskodawca dokonuje wyceny 
posiadanych i" anga&owanych" w" projekcie zasobów" kadrowych, a" okre%lon!" w" ten" sposób"
kwot#"wykazuje"w"bud&ecie"projektu"jako"wk ad"w asny. 
 
W polu D.2 nale&y"równie&"wykaza$ posiadanie odpowiedniego potencja"u!finansowego, tj. 
&e" Wnioskodawca" i" Partnerzy" (je%li" dotyczy)" s!" zdolni" do" zapewnienia p ynnej" obs ugi"
finansowej projektu i wnosz!"do"projektu"niezb#dne zasoby finansowe. 
Mo&liwo%$" zapewnienia" p ynnej" obs ugi" finansowej" projektu weryfikowana jest w oparciu 
o"formalne"kryterium"wyboru"projektów"obowi!zuj!ce"w"ramach"RPO"WM:"�Wnioskodawca 
i partnerzy!(o!ile!bud"et!projektu!uwzgl$dnia!wydatki!partnera)!posiadaj !roczny!obrót!równy!
lub! wy"szy! od! rocznych! wydatków!w! projekcie.!W! przypadku,! gdy! projekt! trwa! d%u"ej! ni"!
jeden! rok! kalendarzowy! (12! miesi$cy)! nale"y! warto#'! obrotu! odnie#'! do! roku! realizacji 
projektu, w!którym!warto#'!planowanych!wydatków!jest!najwy"sza�. Spe nienie"kryterium"jest"
weryfikowane na podstawie przedstawionych przez Wnioskodawc#" informacji"
potwierdzaj!cych" potencja " finansowy" jego" i" ewentualnych" Partnerów" (o" ile" bud&et" projektu 
uwzgl#dnia"wydatki"Partnera).  
 
Ocena" potencja u" finansowego" dokonywana" jest" w" kontek%cie planowanych rocznych 
wydatków"w"projekcie"(zgodnie"z"bud&etem"projektu)."Polega"ona"na"porównaniu rocznego 
poziomu" wydatków" z rocznymi obrotami Wnioskodawcy albo � w" przypadku" projektów"
partnerskich � z" rocznymi"  !cznymi" obrotami" Wnioskodawcy i Partnerów" (o" ile" bud&et"
projektu"uwzgl#dnia"wydatki"Partnera) za ostatni zamkni#ty"rok"obrotowy."W"przypadku,"gdy"
projekt"trwa"d u&ej"ni&"jeden"rok"kalendarzowy"(12"miesi#cy)"warto%$"obrotów"nale&y"odnie%$"
do" roku" realizacji" projektu," w" którym" warto%$" planowanych" wydatków" jest" najwy&sza. 
W" sytuacji," gdy" podmiot" ubiegaj!cy" si#" o" dofinansowanie" (lub" jego" Partner) funkcjonuje 
krócej" ni&" rok," jako" obrót" powinien" on" wskaza$" warto%$" w a%ciw!" dla" typu" podmiotu" (jedn! 
z" opisanych" poni&ej)" odnosz!c!" si#" do" okresu" liczonego" od" rozpocz#cia" przez" niego"
dzia alno%ci" do" momentu" zamkni#cia" roku" obrotowego," w" którym" dzia alno%$" rozpocz! ."
Oznacza"to,"&e"podczas"oceny"potencja u"finansowego"nie"mo&na"pomin!$"obrotu"podmiotu,"
który,"mimo"&e"funkcjonuje"krócej"ni&"rok,"wykaza  dane"za"zamkni#ty"rok"obrotowy, i"którego"
wydatki" uj#to" w" bud&ecie." Nie" jest" bowiem" konieczne," aby" okres," którego" dane" te dotycz!"
trwa " pe nych" 12" miesi#cy." Istotne" jest" natomiast," aby" ko*czy " si#" on" w" momencie"
zamkni#cia" roku" obrotowego." Ponadto," podczas" weryfikacji" spe nienia" kryterium"
finansowego"nie" jest"mo&liwe"stosowanie"proporcji" � tzn. w przypadku, gdy Wnioskodawca 
wykazuje" obrót" za" okres" krótszy" ni&" rok," nale&y" go" odnie%$" zawsze" do" pe nej" warto%ci"
wydatków"w"roku,"gdy"s!"one"najwy&sze. Analogicznie"nale&y"post!pi$"w"sytuacji,"w"której"
najwy&sza"warto%$"wydatków"pojawia"si#"w"roku,"w"którym"projekt"realizowany"jest"krócej"ni&"
12" miesi#cy." W" tym" przypadku," do" warto%ci" wydatków" odnosi" si#" wykazany" przez"
uprawnione do tego podmioty (tzn." te," których" wydatki" uj#to" w" bud&ecie)" obrót" w" pe nej"
wysoko%ci. 
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Jednocze%nie," za" obrót" nale&y" przyj!$" sum#" przychodów" uzyskanych" przez" dany podmiot 
na"poziomie"ustalania"wyniku"na"dzia alno%ci"gospodarczej" � tzn." jest" to"suma"przychodów"
ze" sprzeda&y" netto," pozosta ych" przychodów" operacyjnych" oraz" przychodów" finansowych. 
W" przypadku" podmiotów" nieprowadz!cych" dzia alno%ci" gospodarczej" i" jednocze%nie"
nieb#d!cych"jednostkami"sektora"finansów"publicznych"jako"obroty"nale&y"rozumie$"warto%$"
przychodów" (w" tym" przychodów" osi!gni#tych" z" tytu u" otrzymanego" dofinansowania 
na" realizacj#" projektów)" osi!gni#tych" w" poprzednim" roku" przez" danego" Wnioskodawc#/ 
Partnera. W" przypadku" jednostek" sektora" finansów" publicznych" nale&y" poda$" warto%$"
wydatków" poniesionych" w" poprzednim" roku" przez" danego" Wnioskodawc#/Partnera. 
W przypadku podmiotów" realizuj!cych" projekty, w których" udzielane" jest/by o" wsparcie"
zwrotne w" postaci" po&yczek" lub" por#cze*, jako" obrót" nale&y" rozumie$" kwot#" kapita u"
po&yczkowego" i" por#czeniowego," jakim" dysponowali" Wnioskodawca/Partnerzy (o ile 
dotyczy) w poprzednim"zamkni#tym"roku"obrotowym. 
 
Na" tej" podstawie" sprawdzane" b#dzie," czy" Wnioskodawca/Partnerzy" posiada/posiadaj!"
potencja " finansowy pozwalaj!cy" realizowa$" projekt" w" ramach" za o&onego" bud&etu 
i bezproblemowe" rozliczanie" projektu." Potencja " finansowy" mierzony" wielko%ci!" obrotów 
w"stosunku"do"wydatków"projektu ma"równie&"na"celu"wykazanie"mo&liwo%ci"ewentualnego"
dochodzenia zwrotu dofinansowania, w przypadku jego wykorzystania niezgodnie 
z" przeznaczeniem." Dlatego" te&" brak" potencja u" finansowego" b#dzie" mia " istotny wp yw" na"
ogóln!"ocen#"wniosku"o"dofinansowanie projektu. 
 
Z"uwagi"na"fakt,"i&"podczas"oceny"potencja u"finansowego"partnerstwa"bierze"si#"pod"uwag#"
obroty"jedynie"tych"podmiotów,"których"zaanga&owanie w projekt ma wymiar finansowy (tzn. 
ponosz!cych wydatki)," niezb#dne" jest" szczegó owe" wskazanie" ponoszonych" przez" te"
podmioty" wydatków." Informacja" taka" powinna" znale'$" si#" w" Harmonogramie rzeczowo-
finansowym,"pe ni!cym"rol#"szczegó owego"bud&etu"projektu. 
 
Poza ww. informacjami niezb#dnymi do" weryfikacji" spe nienia" przez" Wnioskodawc#"
kryterium formalnego"dotycz!cego"obrotu, nale&y"opisa$,"jakie"zasoby"finansowe"wnios!"do"
projektu Wnioskodawca i Partnerzy (o ile dotyczy). Istotnym jest to, aby Wnioskodawca ju&"
na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu przeanalizowa ,"czy"posiadany"
potencja "finansowy"b#dzie"móg "by$"wykorzystywany"do"realizacji"projektu."Wnioskodawca"
ma" mo&liwo%$" wykazania" %rodków" finansowych" zarówno" b#d!cych" w dyspozycji 
Wnioskodawcy (i Partnerów) oraz" takich," które" Wnioskodawca" potrafi" zmobilizowa$ 
w" spo eczno%ci" lokalnej" w" zwi!zku" z" planowan!" realizacj!" projektu." Oznacza" to," &e" poza"
w asnymi" %rodkami" finansowymi Wnioskodawcy/Partnerów" równie" istotne" jest" wykazanie"
%rodków" finansowych" podmiotów" zewn#trznych" (nieb#d!cych" Partnerem w projekcie), 
a"udost#pniaj!cych"w asny"potencja "finansowy"do"realizacji"okre%lonego"projektu. 
 
W polu D.2 nale&y" tak&e" opisa$" potencja"! techniczny oraz wskaza$" sposób" jego"
wykorzystania w ramach projektu. 
Nale&y" opisa$" jakie" posiadane" przez" Wnioskodawc#" zaplecze" techniczne (w" tym" sprz#t 
i" lokale" u&ytkowe," o" ile" istnieje" konieczno%$" ich" wykorzystywania" w" ramach" projektu)"
zaanga&owane"b#dzie"w"realizacj#"projektu."Nie"dotyczy"to"potencja u"technicznego,"jakiego 
Wnioskodawca nie posiada, ale dopiero planuje zakupi$"ze"%rodków"projektu,"ani"zasobów, 
które nie"b#d! wykorzystywane do realizacji projektu. Istotne jest to, aby Wnioskodawca ju&"
na etapie przygotowania wniosku o" dofinansowanie" projektu" przeanalizowa ," czy" ju&"
posiadany"przez"niego"sprz#t"i inne"zaplecze"techniczne"b#dzie"mog o"by$"wykorzystywane"
do realizacji planowanego projektu. 
Posiadany" potencja " techniczny mo&e" by$" wykazany" jako" wk ad" w asny" w" projekcie," o" ile"
wk ad" ten jest" wymagany" i" spe nione" s!" warunki" kwalifikowania" wydatków" okre%lone 
w Podr$czniku!kwalifikowania!wydatków. W takiej sytuacji Wnioskodawca dokonuje rzetelnej 
wyceny (w oparciu o stawki rynkowe) posiadanych" i" anga&owanych" w" projekcie" zasobów"
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technicznych, a"okre%lon!"w"ten sposób"kwot#"wykazuje"w"bud&ecie"projektu"jako"rzeczowy 
wk ad"w asny. 
Je&eli" do" realizacji" przedsi#wzi#cia" zaanga&owani" b#d!" Partnerzy," nale&y" tak&e" wykaza$, 
jakie zasoby techniczne zostan!"wniesione"przez"poszczególnych"Partnerów"(o"ile"Partnerzy"
wnosz!"do"projektu"takie"zasoby). 
 
Na podstawie opisu zawartego w polu D.2 wniosku sprawdzana b#dzie tak&e"wiarygodno%$"
Wnioskodawcy" i" Partnerów" (je%li" dotyczy)," w" tym" przede" wszystkim" mo&liwo%$" skutecznej 
realizacji" projektu," której" najwa&niejsz!" r#kojmi!" jest" do#wiadczenie odpowiadaj!ce"
specyfice danego projektu. Wnioskodawca powinien zatem wykaza$" do%wiadczenie" swoje 
i" Partnerów" (je%li" dotyczy)" w" realizacji" ró&nego" rodzaju" przedsi#wzi#$," nie tylko 
realizowanych" przy" udziale" %rodków"funduszy" strukturalnych, w okresie ostatnich trzech lat 
w"stosunku"do"roku,"w"którym"sk adany"jest"wniosek"o"dofinansowanie"projektu. Dotyczy to 
równie&" przedsi#wzi#$" aktualnie realizowanych i zrealizowanych," w" których Wnioskodawca 
i Partnerzy" (je%li" dotyczy)" uczestnicz!" lub" uczestniczyli" jako" Partnerzy." W" opisie" nale&y"
uwzgl#dni$" przede" wszystkim" przedsi#wzi#cia" %ci%le" zwi!zane" z" zakresem" projektu 
planowanego do realizacji: 

- w obszarze (zakresie) tematycznym," w" którym" udzielane" b#dzie" wsparcie" przewidziane 
w ramach projektu, 

- na" rzecz" grupy" docelowej," do"której"kierowane" b#dzie" wsparcie" przewidziane" w" ramach"
projektu, 

- na"okre%lonym"terenie,"którego"dotyczy$"b#dzie"realizacja"projektu. 
 
Istotnym elementem opisu potencja u i do%wiadczenia" jest" tak&e" opis" potencja"u!
spo"ecznego Wnioskodawcy i" Partnerów" (je%li" dotyczy)," tj." wcze%niejszej" aktywno%ci 
Wnioskodawcy i Partnerów" (je%li" dotyczy) w obszarze planowanej interwencji. Opis 
potencja u" spo ecznego" powinien" dawa$" mo&liwo%$" oceny" zdolno%ci" spo ecznych"
Wnioskodawcy i Partnerów" (je%li" dotyczy)" do" podj#cia" i" efektywnej" realizacji" okre%lonego"
przedsi#wzi#cia." Zdolno%ci" spo eczne" powinny" by$" opisywane w" kontek%cie" szeroko"
rozumianego" kapita u" spo ecznego" Wnioskodawcy i Partnerów" (je%li" dotyczy)" wyra&onego"
poprzez" umiej#tno%ci" do" samoorganizowania" si#" i" wspó pracy" oraz" zaanga&owania 
w" popraw#" sytuacji" spo eczno%ci" (grupy" docelowej)," na" rzecz" której" podejmowane" b#d!"
dzia ania"w"ramach"projektu."Wnioskodawca"powinien"przedstawi$"kapita "spo eczny"poprzez 
opis" efektów" dotychczas" zrealizowanych" projektów/dzia a*/akcji" na" rzecz" spo eczno%ci," czy"
podj#tej" wspó pracy" z" innymi" organizacjami/instytucjami publicznymi. Na podstawie 
informacji przedstawionych we wniosku, oceniaj!cy" powinni" mie$" mo&liwo%$" szerszego"
spojrzenia"na"dzia alno%$"Wnioskodawcy i ewentualnych Partnerów"oraz"okre%lenia"poziomu"
do%wiadczenia"merytorycznego"i"skuteczno%ci"ich dzia a*. 
 
Opisuj!c" potencja " spo eczny" Wnioskodawca" powinien" przede" wszystkim" uzasadni$"
dlaczego" do%wiadczenie jego i Partnerów" (je%li" dotyczy)" jest" adekwatne" do" zakresu 
przedk adanego" projektu." Adekwatno%$" do%wiadczenia" powinna" by$" rozpatrywana 
w" szczególno%ci" w" kontek%cie" dotychczasowej" dzia alno%ci" (i" mo&liwo%ci" weryfikacji" jej"
rezultatów)"danego"Wnioskodawcy i Partnerów"(je%li dotyczy). 
 

Wykazuj!c" i" opisuj!c" posiadane" do%wiadczenie" i" potencja " spo eczny" nale&y" odnosi$" si#"
do" dzia alno%ci" (projektów" i" innego" rodzaju" przedsi#wzi#$)" prowadzonej" i" podejmowanej 
w okresie ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w" którym" sk adany" jest" wniosek 
o dofinansowanie projektu," tj." np." je&eli" wniosek" sk adany" jest" w" roku 2015, opis 
dotychczasowych dzia a*"mo&e"dotyczy$ okresu 2012-2015. 

 

D.3"Komplementarno%$"projektu 
Pole Projekt jest komplementarny (pole do zaznaczenia) 
W" przypadku," gdy" przedk adany" projekt" jest" powi!zany" z" innymi" planowanymi" lub" ju&"
realizowanymi" przedsi#wzi#ciami," nale&y" zaznaczy$" powy&sze pole do zaznaczenia 
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i w uaktywnionej tabeli uzupe ni$"informacje nt. komplementarnego projektu, tj. jego nazw#, 
okres realizacji i krótki" opis," potwierdzaj!cy" komplementarno%$" w" stosunku" do" projektu"
przedk adanego. 
Komplementarno%$" nale&y" rozumie$" jako dope nianie" si#, prowadz!ce" do" realizacji"
okre%lonego" celu." Warunkiem" koniecznym" do" okre%lenia" dzia a*/projektów jako 
komplementarne"jest"ich"uzupe niaj!cy"si#"charakter,"wykluczaj!cy"powielanie"si#"dzia a*. 
 

E. Cele projektu 

 
E.1"Wskazanie,"który"cel"szczegó owy"programu"operacyjnego"b#dzie"realizowany 
Pole" uzupe niane" automatycznie" na" podstawie" informacji" o" naborze wprowadzonych do 
systemu przez IP. 
 
E.2"Cel"g ówny"projektu 
W polu E.2 nale&y" wskaza$" cel" g ówny" projektu." Powinien" on" by$" sformu owany 
z"uwzgl#dnieniem"nast#puj!cych"warunków: 
- cel" musi" bezpo%rednio" wynika$" ze" zdiagnozowanego/ych" problemu/ów," jaki/e"

Wnioskodawca"chce"rozwi!za$"lub"z agodzi$"poprzez"realizacj#"projektu, 

- cel"musi"by$"adekwatny"do"w a%ciwego"celu"szczegó owego"SzOOP"oraz"spójny"z"celami"
sformu owanymi" w" innych" dokumentach" o" charakterze" strategicznym" w" danym" sektorze"
i/lub w danym regionie (je&eli" takie" wyst#puj!)." Spójno%$" celów" projektu" z" innymi"
odpowiednimi" celami" powinna" by$" dostosowana" do" miejsca" realizacji" projektu"
wskazanego w polu C.8 wniosku, 

- cel" musi" opisywa$" stan" docelowy" (stanowi$" odzwierciedlenie" po&!danej" sytuacji," która"
powstanie"w"wyniku"realizacji"projektu),"a"nie"dzia ania"zaplanowane"do"realizacji"(celem"
projektu" nie" mo&e" by$" %rodek" do" jego" osi!gni#cia," np." przeszkolenie�," obj#cie"
wsparciem�,"pomoc�), 

- cel"musi"bezpo%rednio"przek ada$"si#"na"zadania"wskazane"w"polu"D.1.4 wniosku. 

 
Formu uj!c"cel"g ówny"projektu,"nale&y"mie$"na"wzgl#dzie"jego"niezb#dne"cechy,"wynikaj!ce"
z"regu y"SMART,"tj.: 
- S � specific � szczegó owy," konkretny" � cel" powinien" by$" szczegó owo" i" jednoznacznie"

okre%lony,"dotyczy$"konkretnych"problemów, 

- M � measurable � mierzalny � cel"powinien"zosta$"sformu owany"w"sposób"pozwalaj!cy"
na"ustalenie"wska'ników"jego"pomiaru, 

- A � acceptable/accurate � akceptowalny/trafny � cel" powinien" by$" okre%lany 

z"uwzgl#dnieniem"otoczenia"spo ecznego,"w"którym"realizowany"b#dzie"projekt, a przede 

wszystkim" z" uwzgl#dnieniem" potrzeb" grup" docelowych" projektu." Trafno%$" odnosi" si#" do"
zdiagnozowanych"we"wniosku"problemów"i"wskazuje,"&e"cel"musi"bezpo%rednio"wynika$ 

z" opisanej" sytuacji" problemowej" oraz" stara$" si#" obejmowa$" wszystkie" przyczyny 

powstania" problemów" (kompleksowo%$)." Rzetelna" analiza" jest" nie" tylko" podstaw!" do"
okre%lenia"celu,"ale"równie&"wp ywa"na"dobór"odpowiednich"form"wsparcia"i"metod"pracy"
z odbiorcami projektu, 

- R � realistic � realistyczny � mo&liwy"do"osi!gni#cia"poprzez"realizacj#"projektu"(nie"mo&e"
si#" odnosi$" do" zada*" i" obszarów," które" nie" b#d!" obj#te" projektem)." Zadania"
przedstawione" we" wniosku" powinny" by$" %ci%le" zwi!zane" z" celem" projektu" i" w" oczywisty"
sposób"zmierza$"do"jego"osi!gni#cia, 
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- T � time-bound � okre%lony"w"czasie � ka&dy"cel"powinien"zawiera$"w"swojej"konstrukcji"
termin," w" jakim" ma" by$" osi!gni#ty" (informacj#" o" przybli&onym" terminie," w" którym"
wszystkie" zadania" zostan!" zrealizowane," a" zaplanowany" cel" osi!gni#ty)." Czas," w" jakim"
projekt" ma" by$" zrealizowany," powinien" by$" dobrany" odpowiednio" do" problemów 

i"potrzeb,"na"które"odpowied'"stanowi"projekt. 

 
W polach E.3-E.5 nale&y" okre%li$" wska+niki, które" s!" g ównym" narz#dziem" s u&!cym"
monitorowaniu" post#pu" w" realizacji" za o&onych" dzia a*" i" celów" projektu." Ich" zasadnicz! 
funkcj!,"w"trakcie"realizacji"projektu,"jest"zmierzenie"w"sposób"precyzyjny"i"mierzalny,"na"ile"
cel" projektu" (w" przypadku" wska'ników" rezultatu)" i" przewidziane" w" nim" dzia ania" (w"
przypadku" wska'ników" produktu)" zosta y" zrealizowane," tj." kiedy" mo&na" uzna$," &e 
zidentyfikowany we wniosku o dofinansowanie" projektu" problem" zosta " rozwi!zany" lub"
z agodzony,"a"projekt"zako*czy "si#"sukcesem." 
Na podstawie informacji wskazanych w polach E.3-E.5 oceniana" jest" adekwatno%$"
i poprawno%$"doboru"i"opisu"wska'ników"realizacji"celu,"w"tym"warto%ci"wska'ników"i"sposób"
ich pomiaru.  
 
Wska'niki" okre%lone" w" projekcie" powinny" spe nia$" warunki" regu y" CREAM," czyli" powinny"
by$: 
- precyzyjne � jasno zdefiniowane i bezsporne (C � clear), 

- odpowiadaj!ce"przedmiotowi"pomiaru"i"jego"oceny"(R � relevant), 

- ekonomiczne � mog!"by$"mierzone"w"ramach"racjonalnych"kosztów"(E � economic), 

- adekwatne � dostarczaj!ce" wystarczaj!cej" informacji" nt." realizacji" projektu" 
(A � adequate), 

mierzalne �  atwe"do"zmierzenia"i"podlegaj!ce"niezale&nej"walidacji"(M � monitorable). 
 
Wnioskodawca" zobowi!zany" jest" przedstawi$" we" wniosku" o" dofinansowanie" projektu"
wska+niki!produktu oraz wska+niki!rezultatu.  

 
Wska+niki!produktu � dotycz!"realizowanych"dzia a*."Produkt"stanowi"wszystko,"co"zosta o"
uzyskane" w" wyniku" dzia a*" wspó finansowanych" z" EFS." S!"to" zarówno"wytworzone" dobra,"
jak"i"us ugi"%wiadczone"na"rzecz"uczestników"podczas"realizacji"projektu."Wska'niki"produktu"
odnosz!" si#" do" osób" lub" podmiotów" obj#tych" wsparciem" i" s!" bezpo%rednio" zwi!zane"
z wydatkami ponoszonymi w ramach projektu. Co" do" zasady," wska'niki" produktu"
monitorowane"s!"w"momencie"rozpocz#cia"udzia u""w""projekcie. 
 
Wska+niki!rezultatu � dotycz!"oczekiwanych"efektów"wsparcia"ze"%rodków"EFS."Okre%laj!"
efekt" zrealizowanych" dzia a*" w" odniesieniu" do" osób" lub podmiotów," np." w" postaci" zmiany"
sytuacji" na" rynku" pracy." W" celu" ograniczenia" wp ywu" czynników" zewn#trznych" na" warto%$"
wska'nika" rezultatu," powinien" on" by$" jak" naj%ci%lej" powi!zany" z" dzia aniami" wdra&anymi 
w ramach odpowiedniego priorytetu inwestycyjnego. Oznacza" to," &e" wska'nik" rezultatu"
obrazuje" efekt" wsparcia" udzielonego" danej" osobie" lub" podmiotowi" i" nie" obejmuje" efektów"
dotycz!cych"grupy"uczestników"lub"podmiotów,"która"nie"otrzyma a"wsparcia." 
 
Wyró&nia"si#"dwa"typy!wska+ników!rezultatu: 
 

- wska+niki! rezultatu! bezpo#redniego � s!" bezpo%rednim" efektem" dofinansowanego"
projektu," odnosz!" si#" do" sytuacji" uczestników" projektu" bezpo%rednio" po" zako*czeniu"
wsparcia,"tj."w"przypadku"osób"lub"podmiotów"� po"zako*czeniu"ich"udzia u"w"projekcie."
Wska'niki" rezultatu" bezpo%redniego" mierzone" s!," co" do" zasady," do" 4" tygodni" od"
zako*czenia"udzia u"danej"osoby"lub"podmiotu"w"projekcie; 
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- wska+niki! rezultatu! d"ugoterminowego � dotycz!" efektów" wsparcia" osi!gni#tych 

w" d u&szym" okresie" od" zako*czenia" wsparcia," odnosz!" si#" do" sytuacji" uczestników" po"
up ywie" co" najmniej" 4 tygodni" od" zako*czenia" udzia u" w" projekcie (np." 6" miesi#cy" po"
zako*czeniu"udzia u"w"projekcie)."Wska'niki"rezultatu"d ugoterminowego"wykazywane"s!"
na" podstawie" bada*" ewaluacyjnych/analiz realizowanych na reprezentatywnej" próbie"
uczestników"projektu"i"monitorowane"s!"przez"IZ. 

Z" uwagi" na" moment" pomiaru," Projektodawca" okre%la" we wniosku o dofinansowanie 
projektu wska+niki!produktu oraz wska+niki!rezultatu!bezpo#redniego.  
 
Zarówno"wska'niki"produktu,"jak"i"wska'niki"rezultatu"podzielone"s!"na"wska+niki!kluczowe 
oraz wska+niki specyficzne dla programu i wska+niki! specyficzne! dla! projektu! (pola!
E.3-E.5). Dodawanie" kolejnych" wska'ników" w polach E.3-E.5 dokonuje" si#" poprzez" pole"
+Dodaj"wska'nik. 
 
E.3"Wska'niki"kluczowe"realizacji projektu 
E.3.1"Wska'niki"produktu"� kluczowe 
E.3.2"Wska'niki"rezultatu"� kluczowe 
Wska'niki"kluczowe" realizacji" projektu" zosta y" okre%lone" i" b#d!"monitorowane" na" poziomie"
krajowym,"wobec"czego"równie&"Beneficjenci"realizuj!cy"projekty"w"ramach"RPO"WM musz!"
wzi!$"je"pod"uwag#"ju&"na"etapie"planowania"projektu. 
 
W%ród" wska'ników" kluczowych" okre%lono" wska+niki! horyzontalne," odnosz!ce" si#" do"
efektów" interwencji" w" priorytetowych" dla" Komisji" Europejskiej" obszarach," w" tym"
w szczególno%ci" w" zakresie" finansowania" kosztów" racjonalnych" usprawnie*" dla" osób"
niepe nosprawnych," dostosowania" obiektów" do" potrzeb" osób" niepe nosprawnych," obj#cia"
szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych. 
 
E.4"Wska'niki"specyficzne"dla"programu 
E.4.1"Wska'niki"produktu"� specyficzne dla programu 
E.4.2"Wska'niki"rezultatu"� specyficzne dla programu 
Wska'niki" specyficzne" dla" programu" stanowi!" ewentualne" dodatkowe" wska'niki"
uwzgl#dniaj!ce" specyfik#" danego" Programu" Operacyjnego" i" s!" przypisane" do" konkretnego"
priorytetu inwestycyjnego,"wska'niki"te"s!"definiowane"przez"IZ." 
W przypadku, gdy w ramach danego konkursu nie przewiduje"si#"wska'ników"specyficznych"

dla programu, nale&y"za" pomoc!"przycisku"  usun!$"pusty"wiersz tabeli E.4 przypisany do 
tych"wska'ników).  
 
E.5"Wska'niki"specyficzne dla projektu 
E.5.1"Wska'niki"produktu"� specyficzne dla projektu 
E.5.2"Wska'niki"rezultatu"� specyficzne dla projektu 
Oprócz"opisanych"powy&ej"wska'ników,"Wnioskodawca"mo&e"te&"okre%li$"w asne"wska'niki"
pomiaru" celu" (E.5)" zgodnie" ze" specyfik!" projektu - wska'niki" specyficzne" dla" projektu (nie 

wybierane"z" list" rozwijanych)._."Wska'niki" specyficzne" dla" projektu"mog!" zosta$" wykazane"
jako" dodatkowe" wska'niki" produktu" lub" dodatkowe" wska'niki" rezultatu" (w" zale&no%ci" od"
specyfiki"wska'nika)."Wska'niki"te"maj!"charakter"monitoringowo-rozliczeniowy na poziomie 
projektu"z"uwagi"na"brak"mo&liwo%ci"ich"agregowania"i"porównywania"pomi#dzy"projektami." 
W" polu" tym" obligatoryjnie" nale&y" równie&" uwzgl#dni$" takie" wska'niki," które" wynikaj!"
z kryteriów" wyboru" projektów przewidzianych" w" ramach" danego" naboru." Przyk adowo," je%li"
dla" danego" naboru" przewidziano" minimalny" wska'nik" efektywno%ci" zatrudnieniowej," to"
konieczne"jest"uwzgl#dnienie"takiego"wska'nika"w"przedk adanym"wniosku. 
 
W" ramach" danego" konkursu" IZ" mo&e" wskaza$, i&" niektóre" spo%ród" ww." wska'ników"
kluczowych" i/lub" specyficznych" dla" programu" maj!" zastosowanie" wy !cznie" w" celach"
informacyjnych"tzn."poziom"wykonania"tych"wska'ników"w"projekcie"nie"stanowi"przedmiotu"
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rozliczenia" z" Beneficjentem," pe ni!" one" funkcj#" tzw. wska+ników! o! charakterze!
informacyjnym,"które"Beneficjent"jest"zobligowany"wybra$"i"monitorowa$. 
 
W" celu" zapewnienia" pe nej" i" rzetelnej" informacji" na" temat" efektów" wsparcia" na" poziomie"
projektów," wybierane! i! monitorowane! s'! wszystkie! wska+niki! ze! Wspólnej Listy 
Wska ników! Kluczowych! (WLWK)1 adekwatne do zakresu i celu realizowanych 
projektów2.  
 
 

Beneficjent" okre%laj!c" wska'niki" i" ich" warto%ci" dla" planowanego" do" realizacji" projektu" musi"
mie$"na"uwadze"definicje"i"sposób"pomiaru"wska'ników"adekwatnych"do"zakresu"projektów"
mo&liwych" do" realizacji" w" danym" konkursie," które" ka&dorazowo" s!" opisane w za"'czniku!
�Definicje! wska ników! dla! konkursu...� do Regulaminu konkursu, a tak&e" zasady 
okre%lone" w" Wytycznych! w! zakresie! monitorowania! post$pu! rzeczowego! programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. 

 
Dla!ka&dego!wybranego!wska+nika: 
 

· produktu � nale&y"okre%li$"jednostk$!miary3,!sposób!pomiaru!oraz warto#ci!liczbowe!
planowane!do!osi'gni$cia!w!poszczególnych!latach!realizacji!projektu4, a"nast#pnie"
wskaza$" warto#% docelow' (wyj!tkiem" s!" wska'niki" horyzontalne" oraz" wska'niki"
o charakterze"informacyjnym,"dla"których"warto%$"docelowa"nie"jest"obligatoryjna), 

· rezultatu � nale&y"okre%li$"jednostk$!miary3,!sposób!pomiaru!oraz!warto#ci!liczbowe!
planowane! do! osi'gni$cia! w! poszczególnych! latach! realizacji! projektu4, a" tak&e"
wskaza$"warto#%! bazow' i warto#%! docelow'! (wyj!tkiem" s!" wska'niki" o" charakterze"
informacyjnym,"dla"których"warto%$"bazowa"i"warto%$"docelowa"nie"s!"obligatoryjne). 

Sposób!pomiaru 
W"polu"�Sposób"pomiaru�"nale&y"okre%li$,"w"jaki"sposób"i"na"jakiej"podstawie"mierzone"b#d!"
poszczególne"wska'niki"realizacji"celu"projektu"poprzez"ustalenie"'ród a"danych"do"pomiaru"
wska'nika," sposobu" pomiaru," a" tak&e" cz#stotliwo%ci" pomiaru" wska'nika." Sposób" pomiaru"
musi" by$" spójny" z" definicj!" danego" wska'nika" zamieszczon!" w" za !czniku" �Definicje 
wska*ników! dla! konkursu...�." Przy" okre%laniu" wska'ników" nale&y" wzi!$" pod" uwag#"
dost#pno%$" i wiarygodno%$" danych" niezb#dnych" do" pomiaru" danego" wska'nika" oraz"
ewentualn!"konieczno%$"przeprowadzenia"dodatkowych"bada*"lub"analiz. 
W przypadku" wska'ników" specyficznych" dla" projektu" (nie" wybieranych" z" list" rozwijanych)"
nale&y" w" tym" miejscu" doprecyzowa$" tak&e" definicj#" wska'nika," o" ile" jest" to konieczne ze 
wzgl#du" na" stopie*" skomplikowania" zjawiska," które" wska'nik" b#dzie" monitorowa ,"
a w kolumnie" �Zadanie�" nale&y" wybra$" zadanie" projektowe," z" którego" realizacj!" zwi!zany"
jest"dany"wska'nik.  
 
Warto#%!bazowa  
Warto%$" bazowa" stanowi" punkt" wyj%cia," okre%la" sytuacj#" danej" grupy" docelowej" przed"
rozpocz#ciem" realizacji" projektu" oraz" s u&y" do" oceny" do%wiadczenia" Wnioskodawcy"
w realizacji" podobnych" przedsi#wzi#$." W" niektórych" przypadkach" warto%$" bazowa" ma" na"

                                                                 
1 Wspólna" Lista" Wska'ników" Kluczowych" jest" za !cznikiem" do" Wytycznych" w" zakresie" monitorowania" post#pu" rzeczowego"
realizacji"programów"operacyjnych"na"lata"2014-2020. 

2 Wymogiem"minimalnym"w"tym"zakresie,"niezb#dnym"do"zapisania"wniosku"w systemie"informatycznym"jest"uwzgl#dnienie"we"
wniosku o dofinansowanie projektu co najmniej jednego wska'nika" z" WLWK" odpowiadaj!cego" dzia aniom" zaplanowanym"
w ramach projektu. 

3 Jednostka"miary"danego"wska'nika"(kolumna"�jm�)"jest"uzupe niana"automatycznie. 

4 Dane"liczbowe"wskazane"dla"poszczególnych"lat"sumuj!"si#"automatycznie"w"kolumnie"�Suma�. 
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celu" równie&" zdiagnozowanie" sytuacji" danej" grupy" docelowej" przed" realizacj!" projektu" � 
okre%la,"w zale&no%ci"od"przyj#tego"wska'nika,"np."stan"ich"wiedzy,"czy"skuteczno%$"dzia a*"
podejmowanych wobec nich przez beneficjenta lub inne podmioty. W sytuacji, gdy 
oszacowanie" warto%ci" bazowej" nie" jest" mo&liwe," m.in." ze" wzgl#du" na" brak" dost#pnych" danych"
historycznych"lub"ich"nieporównywalno%$,"warto%$"bazowa"mo&e"wynosi$"zero. 
Warto%$"bazowa"nie"jest"wliczana"do"warto%ci"docelowej. 
 
Warto#%!docelowa 
Warto%$" docelowa" wska'nika" powinna" odnosi$" si#" wy !cznie do projektu opisywanego we 
wniosku o dofinansowanie"i"wskazywa$"zmian#/efekty,"jakie"Wnioskodawca"chce"osi!gn!$"dzi#ki"
realizacji projektu. Warto%$" docelowa" jest" wynikiem" podj#tych" w" projekcie" dzia a*," a" jej"
osi!gni#cie"b#dzie"uznane"za"zrealizowanie"wskazanego celu projektu. 
 
Bior!c" pod" uwag#," i&" nie" jest" obligatoryjne" okre%lanie" na" etapie" przygotowywania" wniosku"
o dofinansowanie" warto%ci" docelowych" dla" wska'ników" horyzontalnych" oraz" warto%ci"
bazowych" i" docelowych" dla" wska'ników" o" charakterze" informacyjnym to w sytuacji, gdy 

Beneficjent"planuje"realizacj#"projektu,"który"b#dzie"wp ywa$"na"osi!ganie"tych"wska'ników,"
zobligowany"jest"do"ich"monitorowania"na"etapie"wdra&ania"projektu. 
Oznacza" to," &e" na" etapie" opracowywania" wniosku" o" dofinansowanie" warto%ci 
docelowe/bazowe"ww."wska'ników"mog!"wynosi$"�0�,"natomiast"na"etapie"realizacji"projektu"
powinien"zosta$"odnotowany"faktyczny"przyrost"wybranych"wska'ników. 
 
W! przypadku! tych! wska+ników,! które! dotycz'! uczestników/uczestniczek! projektu!
mo&liwe! jest! uwzgl$dnienie! we! wniosku! podzia"u! na! p"e%.! Natomiast! na! etapie!
realizacji! i! rozliczania! projektu! monitorowanie! stopnia! osi'gania! wska+ników!
obligatoryjnie!b$dzie!uwzgl$dnia%!podzia"!na!p"e%. 
We" wniosku" o" dofinansowanie" mo&liwe" jest" podanie" warto%ci" wska'ników" w" uj#ciu" ogó em"
(�O�)" lub � je&eli" dane," którymi" dysponuje" Wnioskodawca" i" specyfika" wska'nika" na" to"
pozwalaj!" � w" podziale" na" kobiety" (�K�)" i" m#&czyzn" (�M�)." Kolumna" �O�" (�ogó em�)" wylicza"
si#" wtedy" automatycznie." Nale&y" wybra$" jedn!" z" dost#pnych" opcji" tj." albo" poda$" warto%$"
wska'nika"z"podzia em"na"p e$"albo"bez"tego"podzia u."Nie"nale&y"wybiera$"obu"wska'ników"
równocze%nie. 
 

Monitorowanie!post$pu!rzeczowego 
 
Projektodawca" zapewnia" zgodno%$" przyj#tego" sposobu" monitorowania" wska'ników" 
w projekcie z zapisami Wytycznych! w! zakresie! monitorowania! post"pu! rzeczowego!
realizacji!programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020. 
 

Warunkiem kwalifikowania uczestnika do projektu jest uzyskanie wszystkich danych 
wskazanych w Wytycznych! w! zakresie! warunków! gromadzenia! i! przekazywania 
danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020!(za#$cznik!nr!13!Minimalny!zakres!
danych! koniecznych! do! wprowadzenia! do! SL2014! w! zakresie! uczestników!
projektów)! oraz w Wytycznych! w! zakresie! monitorowania! post"pu! rzeczowego!
realizacji!programów!operacyjnych na lata 2014-2020, potrzebnych do monitorowania 
wska'ników" kluczowych" oraz" przeprowadzenia" ewaluacji," a" tak&e" zobowi!zanie" osoby"
fizycznej" otrzymuj!cej" wsparcie" do" przekazania" informacji" na" temat" jej" sytuacji" po"
opuszczeniu projektu. 

 
Uczestnikiem projektu jest"osoba"fizyczna"bez"wzgl#du"na"wiek"lub"podmiot"bezpo%rednio"
korzystaj!cy"z"interwencji"EFS." 
 
Bezpo#rednie!wsparcie!uczestnika to"wsparcie,"na"które"zosta y"przeznaczone"okre%lone"
%rodki,"%wiadczone"na"rzecz"konkretnej"osoby/podmiotu,"prowadz!ce"do"uzyskania"korzy%ci"
przez"uczestnika"(np."nabycia"kompetencji,"podj#cia"zatrudnienia). 
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Wsparciem! bezpo#rednim! dla! podmiotu jest wsparcie realizowane na rzecz jego 

funkcjonowania (np. w formie stworzenia dodatkowego miejsca pracy, wprowadzenia zmiany 

jako%ciowej" w" jego" funkcjonowaniu," oddelegowania" pracownika" przez" pracodawc#" na"
szkolenie/sta&"lub"promowania"zmiany"organizacyjnej"i"innowacji)."Wsparciem"bezpo%rednim"
dla danego podmiotu nie jest przeszkolenie lub inna forma wsparcia jego pracownika 

w sytuacji,"gdy"nie"wynika"to"z"potrzeb"tej"instytucji"(np."pracownik"zg asza"si#"na"szkolenie"
z w asnej"inicjatywy). 

Jako" uczestników" wykazuje" si#" wy !cznie" osoby" i" podmioty," które" mo&na" zidentyfikowa$"
i uzyska$" od" nich" dane" niezb#dne" do" okre%lenia" w" szczególno%ci" wspólnych" wska'ników"
produktu," i" dla" których" planowane" jest" poniesienie" danego" wydatku." Niezb#dnymi" danymi"
w przypadku" osób" fizycznych" oraz" wsparcia" pracowników" instytucji" s!" dane" dotycz!ce" co"
najmniej: p"ci,! statusu! na! rynku! pracy,! wieku,! wykszta"cenia, sytuacji gospodarstwa 
domowego5. 
 

Bez!okre#lenia!powy&szych!danych!nie!mo&na!wykaza%!danej!osoby!jako!uczestnika!
projektu,!a!tym!samym,!powi'zanych!z!nim!wska+ników!produktu!i!rezultatu. 

 
W" sytuacji," gdy" uczestnik" b#d!cy" osob!" fizyczn!" lub" jego" opiekun prawny nie udzieli 
informacji na temat danych!wra&liwych (tj."osoby"z"niepe nosprawno%ciami,"migranci,"osoby"
obcego"pochodzenia"i"mniejszo%ci,"osoby"z"innych"grup"w"niekorzystnej"sytuacji"spo ecznej)"
istnieje" mo&liwo%$" wprowadzenia" do" systemów" informatycznych danych uczestnika 
niekompletnych w ww. zakresie, pod warunkiem udokumentowania!przez!Beneficjenta,!i&!
dzia"ania!w!celu!zebrania!przedmiotowych!danych!zosta"y!podj$te. Odmowa udzielenia 
ww. informacji! wra&liwych nie! jest! podstaw'! do! stwierdzenia! nie kwalifikowalno#ci!
danego uczestnika, o ile Wnioskodawca nie kieruje wsparcia do grup 
charakteryzuj'cych! si$! przedmiotowymi! cechami! (np." do" osób"
z niepe nosprawno%ciami). 
 
Osób" lub" podmiotów" niekorzystaj!cych" z" bezpo%redniego" wsparcia" nie" nale&y" wykazywa$"
jako"uczestników. 
 
Wnioskodawca" odpowiada" za" prawid owo%$" danych" wprowadzanych" do" systemu"
informatycznego e-RPO oraz SL 2014.  
 
Monitorowanie"post#pu"rzeczowego"w"ramach"projektu"jest"prowadzone"przez"Beneficjenta"
na! bie&'co,! równolegle! z! analiz'! post$pu! finansowego." Dane" na" temat" post#pów"
w osi!gni#ciu" wska'ników" w" ramach" projektu" wraz" z" opisem" zidentyfikowanych" trudno%ci"
w realizacji" warto%ci" docelowych," a" tak&e" podj#tych" dzia a*" zaradczych," s'! raportowane!
w ramach!systemu!sprawozdawczo#ci.  
 
Osi!gni#te" warto%ci" wska'ników" sprawozdawane" we" wnioskach" o" p atno%$" odnosz!" si#" do"
stanu rzeczywistego! i! efektów! faktycznie! osi'gni$tych," z" uwzgl#dnieniem" stanu"
zaawansowania" finansowego" ca ego" projektu" oraz" poziomu" jego" finansowego" rozliczenia."
Beneficjent odpowiada za aktualno#%,! kompletno#%! i! jako#% przekazywanych danych 
dotycz!cych" monitorowania" post#pu" rzeczowego." Beneficjent" zapewnia," i&" dane" te" s!"
zgodne!z!dokumentami!+ród"owymi. 
 

                                                                 
5 Informacje"dotycz!ce"sytuacji"gospodarstwa"domowego"odnosz!"si#"do"nast#puj!cych"wska'ników"
wspólnych: liczba! osób! "yj cych! w! gospodarstwach! domowych! bez! osób! pracuj cych,! obj$tych!
wsparciem! w! programie;! liczba! osób! "yj cych! w gospodarstwie! domowym! bez! osób! pracuj cych,!
z dzie'mi! pozostaj cymi! na! utrzymaniu, obj$tych! wsparciem! w! programie;! liczba! osób! "yj cych!
w gospodarstwie sk%adaj cym! si$! z! jednej! osoby! doros%ej! i! dzieci! pozostaj cych! na! utrzymaniu,!
obj$tych!wsparciem!w!programie. 
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Beneficjent" jest" zobowi!zany" do" udost$pniania! informacji! o! odbiorcach! wsparcia!
realizowanego w projekcie, a" tak&e" wszelkich" danych" zwi!zanych" z" jego" realizacj!. 
Na" etapie" wdra&ania" projektu" Instytucja" Po%rednicz!ca" mo&e" zwróci$" si#" do" Beneficjenta"
z pro%b!" o" przedstawienie" danych" dotycz!cych" realizacji" projektu" i" jego" uczestników,"
dodatkowych" w" stosunku" do" informacji" zawartych" w" systemie" informatycznym," w" zwi!zku"
z zaistnieniem"dora'nych"potrzeb"informacyjnych."W"przypadku"konieczno%ci"monitorowania"
d ugoterminowych"wska'ników"rezultatu,"pro%ba"o"udost#pnienie" informacji"o"realizowanym"
projekcie"i"jego"uczestnikach"mo&e"zosta$"skierowana"do"Beneficjenta"tak&e"po"zako*czeniu"
realizacji projektu. 
 

F. Kwalifikowalno#%!podatku!VAT 

 
F. Kwalifikowalno%$"podatku"VAT 
F.1"Prawna"mo&liwo%$ odzyskania podatku VAT z projektu 
W polu F.1 Wnioskodawca powinien" okre%li$," czy" realizuj!c" przedk adany" projekt" mo&e"
odzyska$"kwot#"podatku"od"towarów"i"us ug"(VAT). 
Mo&liwo%$" odzyskania" podatku" VAT" rozpatruje" si#" zgodnie" z" przepisami" ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o!podatku! od! towarów! i! us%ug oraz" rozporz!dze* do" tej" ustawy." Nale&y"
podkre%li$," &e" ju&! samo posiadanie! potencjalnej! prawnej!mo&liwo#ci! odzyskania!VAT!
wyklucza!uznanie!wydatku!za!kwalifikowalny,!nawet!je#li!faktycznie!zwrot!nie!nast'pi" 
(np." ze" wzgl#du" na" niepodj#cie" przez" Beneficjenta" czynno%ci" zmierzaj!cych" do" realizacji"
tego prawa). 
Podatek" VAT" mo&e" by$" uznany" za" wydatek" kwalifikowalny" w" ramach" projektu" tylko" wtedy,"
je&eli" Wnioskodawca" nie! ma! prawnej! mo&liwo#ci! jego! odzyskania,! tj. gdy zgodnie 
z obowi!zuj!cym"ustawodawstwem"krajowym"nie"przys uguje"mu"prawo"do"obni&enia"kwoty"
podatku" nale&nego" o" kwot#" podatku" naliczonego" lub" do" ubiegania" si#" o" zwrot" VAT."
W uproszczeniu, przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o! podatku! od! towarów! i! us%ug 
stanowi!, i&" prawo" do" odliczenia" podatku" naliczonego" przys uguje Beneficjentowi jedynie 
w"przypadku,"kiedy"spe nione"s!"jednocze%nie"nast#puj!ce"warunki: 
- Beneficjent jest podatnikiem VAT, 

- zakupione" przez" Beneficjenta" towary" i" us ugi" wykorzystywane" s!" przez" Beneficjenta" do"
wykonywania"czynno%ci"opodatkowanych. 

Tym samym, je&eli nie" jest" spe niony" jeden" z" ww." warunków," wówczas" VAT" zawarty 
w" dokonywanych" przez" Beneficjenta" zakupach" b#dzie" stanowi " wydatek" kwalifikowalny 
w rozumieniu Podr$cznika!kwalifikowania!wydatków. 
Dopuszcza" si#" sytuacj#," w" której" VAT" b#dzie" kwalifikowalny" jedynie" dla" cz#%ci" projektu. 
W takim przypadku Beneficjent" ma" obowi!zek" zapewnienia przejrzystego systemu 
rozliczania"projektu,"tak"aby"nie"by o"w!tpliwo%ci"w"jakiej"cz#%ci"oraz"w"jakim"zakresie"VAT"
mo&e"by$"uznany"za"kwalifikowalny. 
 
W polu F.1 nale&y"wybra$"jedn! z"trzech"mo&liwych"opcji: 
1 Istnieje"prawna"mo&liwo%$"odzyskania"VAT"w"ca o%ci. 
2 Istnieje"prawna"mo&liwo%$"cz#%ciowego"odzyskania"VAT (opcje TAK i NIE). 
3 Nie"istnieje"prawna"mo&liwo%$"odzyskania"VAT. 
 
W przypadku, gdy Beneficjent uzna VAT za wydatek kwalifikowalny w ramach projektu, 
zobowi'zany! jest! do! przedstawienia w polu M.1.5 szczegó"owego! uzasadnienia!
zawieraj!cego"podstaw$!prawn' wskazuj!c!"na"brak"mo&liwo%ci"obni&enia"VAT"nale&nego"
o VAT" naliczony" zarówno" na" dzie*" sporz!dzania" wniosku" o" dofinansowanie," jak" równie&"
maj!c" na" uwadze" planowany" sposób" wykorzystania" w" przysz o%ci" (tj." w" okresie" realizacji"
projektu" oraz" w" okresie" trwa o%ci" projektu)" maj!tku" wytworzonego" w" zwi!zku" z" realizacj!"
projektu. 
 



28 

 

W!przypadku,! gdy!Wnioskodawca!ma!mo&liwo#%! odliczenia! podatku! VAT! od! cz$#ci!
kosztów,! w" zwi!zku z czym" podatek" VAT" dla" niektórych" pozycji" bud&etu" jest 
niekwalifikowalny,"nale&y: 
 

- w polu F.1" Prawna" mo&liwo%$" odzyskania" podatku" VAT" z" projektu zaznaczy$," &e" kwoty"
wskazane"w"bud&ecie"s!"kwotami"cz#%ciowo"zawieraj!cymi"podatek"VAT"(opcja:"Istnieje 
prawna!mo"liwo#'!cz$#ciowego!odzyskania!VAT), 

- w polu H. Harmonogram rzeczowo-finansowy wpisa$"odpowiednio: kwoty brutto lub netto 
w odniesieniu" do" poszczególnych" pozycji" bud&etu" (poszczególnych" kosztów), 
w zale&no%ci" od" tego," czy" Wnioskodawca" kwalifikuje" w ramach projektu w danym 
przypadku VAT (brutto), czy nie (netto), 

- w polu M.1.5"Uzasadnienie"dla"kwalifikowalno%ci"VAT wpisa$"numery"pozycji,"dla"których"
VAT"jest"niekwalifikowalny"(które"nie"zawieraj!"VAT). 

 
Podatek" VAT" w" stosunku" do" wydatków," dla" których" Beneficjent" odlicza" go" cz#%ciowo" 
wg proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów! i! us%ug � mo&e" by$" uznany" za" kwalifikowalny" w" cz#%ci" jaka" by a" niemo&liwa do 
odzyskania. 
 
Bior!c" pod" uwag#" fakt," i&" prawo" do" odliczenia" VAT" mo&e" powsta$" zarówno" w" okresie"
realizacji" projektu," jak" i" po" jego" zako*czeniu," dla Wnioskodawców," którzy" zalicz!" VAT" do"
wydatków" kwalifikowalnych," do" wniosku" do !czono" O#wiadczenia! dla! Wnioskodawców!
którzy!kwalifikuj !podatek!VAT (cz#%$"K. O%wiadczenia"Wnioskodawcy). 
 
Szczegó owe" warunki" kwalifikowalno%ci" podatku" VAT" okre%lone" zosta y" w" Podr$czniku!
kwalifikowania!wydatków. 
 

G. Pomoc publiczna/pomoc de minimis 

 
G. Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projekcie. 
1. Czy"w"projekcie"wyst!pi"pomoc"publiczna"lub"pomoc"de minimis? (lista rozwijana). 
2. Poziom pomocy publicznej/pomocy de minimis (lista rozwijana). 
3. Rodzaj pomocy publicznej/pomocy de minimis w projekcie (je%li"dotyczy) (pole opisowe). 
4. Metodologia"obliczenia"pomocy"(je%li"dotyczy) (pole opisowe). 
 
W punktach 1 i 2 z list rozwijanych"nale&y"wybra$"w a%ciwe"opcje. 
 
W punkcie 3 Wnioskodawca" zobowi!zany" jest" do" przedstawienia" informacji nt. rodzaju 
wydatków"obj#tych"pomoc!"publiczn!/pomoc!"de minimis (np. pomoc na szkolenia, pomoc 
na subsydiowanie zatrudnienia itp.). 
 
W polu 4 nale&y" przedstawi$" sposób wyliczenia" intensywno%ci" pomocy" oraz" wymaganego"
wk adu" w asnego" w" odniesieniu" do" wszystkich" wydatków" obj#tych pomoc! publiczn!, 
w zale&no%ci"od"typu"pomocy"oraz"podmiotu,"na"rzecz"którego"zostanie"udzielona"pomoc. 
Nale&y" przedstawi$ sposób wyliczenia" szacunkowej" warto%ci" wydatków" obj#tych" pomoc!"
publiczn!," w" tym" poziomu" wnoszonego" wk adu" prywatnego oraz" szacunkowej" warto%ci"
wydatków"obj#tych"pomoc!"de minimis. 
W polu tym nale&y" równie&" poda$ wszelkie" dodatkowe" informacje," które" maj!" wp yw" na"
okre%lenie"wysoko%ci"pomocy"publicznej"i/lub"pomocy"de minimis w projekcie, np. czy pomoc 
b#dzie" kierowana" do" pracowników" w" szczególnie" niekorzystnej sytuacji lub pracowników"
niepe nosprawnych,"czy"odbiorcami"pomocy"b#d!"mikro,"ma e"czy %rednie"przedsi#biorstwa 
itp. 
 
Informacje" przedstawione" przez" Wnioskodawc#" powinny" by$" wyczerpuj!ce," gdy&" przede"
wszystkim" na" ich" podstawie" stwierdzana" b#dzie" zgodno%$ projektu z obowi!zuj!cymi"
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przepisami prawa i zasadami dot. pomocy publicznej i pomocy de minimis, a tym samym, 
spe nienie"jednego"z"�zero-jedynkowych�"kryteriów"oceny"merytorycznej. 
 
W przypadku, gdy" projekt" nie" jest" obj#ty" regu ami" pomocy" publicznej/pomocy de minimis, 
po"zaznaczeniu"opcji"�NIE�"w"punkcie 1,"deaktywuj!"si#"punkty"2-4. 
 

H. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 
Przed" przyst!pieniem" do" konstruowania" bud&etu" projektu" nale&y" zapozna$" si# 
z Podr$cznikiem! kwalifikowania!wydatków. Dokument" ten" w" sposób szczegó owy" reguluje"
zasady" kwalifikowania" poszczególnych" rodzajów" wydatków" w" ramach" projektu,"
obowi!zuj!ce"na"etapie"aplikowania"o"%rodki"EFS"oraz"na"etapie"realizacji"projektu."Wydatki"
projektu musz' spe"nia% warunki okre%lone"w"Podr$czniku!kwalifikowania!wydatków. 
 
W"bud&ecie"projektu"ujmowane"s!"jedynie"wydatki kwalifikowalne (nie"nale&y"wykazywa$"
w"nim"wydatków"dodatkowych,"ponoszonych"�poza"projektem�). 
 
Podczas" tworzenia" bud&etu" projektu" nale&y" pami#ta$" o" jednej" z" podstawowych" zasad"
kwalifikowalno%ci," jak!" jest zasada racjonalno#ci! i efektywno#ci, która" odnosi" si#" do"
zapewnienia zgodno#ci! ze! stawkami! rynkowymi nie" tylko" pojedynczych" wydatków"
wykazanych" w" szczegó owym" bud&ecie" projektu," ale" równie&" do"  !cznej" warto%ci" us ug"
realizowanych w ramach projektu." Koszty" projektu" powinny" zatem" zosta$" nale&ycie"
oszacowane," z" zastosowaniem" warunków" i" procedur" kwalifikowalno%ci" okre%lonych"
w Podr$czniku!kwalifikowania!wydatków (o"ile"maj!"zastosowanie"do"danego"typu"projektu),"
w"szczególno%ci"z"uwzgl#dnieniem"w bud&ecie projektu stawek rynkowych. 
 
IP okre#la! w! Regulaminie! przygotowania! i! oceny! projektów! sk%adanych! w! trybie!
pozakonkursowym w ramach osi 1,9,10 RPO WM 2014-2020 ceny" rynkowe" wydatków"
najcz#%ciej" wyst#puj!cych w projektach oraz ewentualnie inne wymagania, w tym 
podstawowe" za o&enia," oczekiwany" standard" danego" rodzaju" wsparcia" (np." czas" jego"
trwania,"liczebno%$"grup). 
 
Na szczegó owy"bud&et"projektu"sk adaj!"si#: 
- koszty"ogó em, 
- koszty"bezpo%rednie, 
- koszty" po%rednie" (rozliczane" rycza tem)," w" tym:" koszty" po%rednie" jako" -" kosztów"

bezpo%rednich" oraz" koszty" po%rednie" jako" -" kosztów" bezpo%rednich" pomniejszonych 
o" wk ad" w asny" wnoszony" w" ramach" kosztów" po%rednich" (je%li" taki" wk ad" zosta "
wniesiony), 

- stawki jednostkowe, 

- kwoty"rycza towe, 
- personel projektu, 

- zlecone"us ugi"merytoryczne, 

- cross-financing (finansowanie"krzy&owe), 
- zakup"%rodków"trwa ych, 
- wydatki ponoszone poza UE6, 

- wk ad" w asny," w" tym:" wk ad" prywatny," wk ad" prywatny" wymagany" przepisami" pomocy"
publicznej,"wk ad"prywatny"w"ramach"kosztów"bezpo%rednich,"wk ad"prywatny"w ramach 
kosztów"po%rednich,"wk ad"rzeczowy, 

- wnioskowane"dofinansowanie,"w"tym"wspó finansowanie"UE, 
- wydatki bez pomocy publicznej/pomocy de minimis," wydatki" obj#te" pomoc!" publiczn!,"

wydatki"obj#te"pomoc!"de minimis, 

                                                                 
6 Aktualny na wezwania" do" z o&enia wniosku Podr$cznik! kwalifikowania! wydatków nie" przewiduje" mo&liwo%ci" ponoszenia"
wydatków"poza"terytorium"UE. 
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- koszt"przypadaj!cy"na"jednego uczestnika, 

- koszt"przypadaj!cy"na"jeden"podmiot"obj#ty"wsparciem, 

- dochód. 
 
W" ramach" projektów" wspó finansowanych" z" EFS" koszty" przedstawiane" s!" we wniosku 
o dofinansowanie w formie bud&etu"zadaniowego,"co"oznacza"wyodr#bnienie"w"bud&ecie: 
- kosztów! bezpo#rednich," tj." kosztów" przypisanych" do" poszczególnych" zada*"

merytorycznych realizowanych w projekcie, 
a"tak&e" 
- kosztów! po#rednich," tj." kosztów" administracyjnych" zwi!zanych" z" obs ug!" projektu,"

ale niedotycz!cych" bezpo%rednio" realizacji" zada*" merytorycznych" (w tym" kosztów"
zarz!dzania"projektem). 

 
W polu H. Harmonogram rzeczowo-finansowy wniosku, przedstawiany" jest" szczegó owy"
bud&et" projektu" ze" wskazaniem" kosztów" jednostkowych," stanowi!cy podstaw#" oceny"
kwalifikowalno%ci" zaplanowanych" w" ramach" projektu" wydatków. Jego" zawarto%$" powinna"
wynika$"bezpo%rednio"z opisanych"we"wniosku"zada*. 
 
Przed" przyst!pieniem" do" wprowadzania" danych" do" Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
nale&y: 
- wype ni$"pole"D.1.1 Okres realizacji projektu, 

- wype ni$"pole"D.1.4 Zadania realizowane w projekcie, 

- zaznaczy$"odpowiedni!"opcj#"w"polu"F."Kwalifikowalno%$"podatku"VAT. 
 
Dopiero" po" uzupe nieniu" powy&szych" pól mo&na" przyst!pi$" do" tworzenia" szczegó owej"
kalkulacji"bud&etu"w"polu"H. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
 
Kwoty" podawane" w" bud&ecie" wyra&one" s!" w" polskich" z otych." W" zale&no%ci" od" tego," czy"
w danym przypadku VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym w ramach projektu, czy nie - kwoty 
podawane" s!" z" podatkiem" VAT" (brutto)" lub" bez" podatku" (netto), zgodnie z deklaracj!"
zawart!"w"polu"F.1"Prawna"mo&liwo%$"odzyskania"podatku"VAT"w"ramach"projektu. 
 
KOSZTY!BEZPO-REDNIE 
 
Koszty" bezpo%rednie" to" koszty" bezpo#rednio! zwi'zane! z! realizacj'! zada*!
merytorycznych w ramach projektu. 
 
Przy"ka&dej"pozycji"kosztu,"w"poszczególnych"latach"realizacji"projektu,"nale&y"wpisa$"cen$!
jednostkow'! oraz ilo#% (liczb#" jednostek)." <!czna" kwota" (warto%$" kosztu" ogó em)"
wyliczona" zostanie" automatycznie." Nale&y" równie&" poda$" nazw#" stosowanej" dla" danego"
kosztu jednostki miary,"np."godzina,"dzie*,"miesi!c,"sztuka,"egzemplarz. 
 
Na postawie pozycji" wydatków" przypisanych" do" poszczególnych" zada*," w" wierszu" Koszty 
bezpo%rednie wyliczona" zostanie" automatycznie" suma" kosztów" bezpo%rednich" projektu"
ogó em"oraz"w podziale"na"poszczególne"lata"realizacji"projektu. 
 
KOSZTY!PO-REDNIE 
 
W" ramach" projektów" wspó finansowanych" z" EFS" istnieje" mo&liwo%$" rozliczania" kosztów"
po%rednich." S!" to" koszty" niezb#dne" do" realizacji" projektu," ale" niedotycz!ce" bezpo%rednio"
jego" zada*" merytorycznych." Koszty" po%rednie" to" koszty! administracyjne! zwi'zane 
z obs"ug'!projektu, w szczególno%ci"dotycz!ce"nast#puj!cych"kategorii: 
a. zarz'dzanie! projektem i jego rozliczanie - koszty koordynatora lub kierownika 

projektu oraz"innego"personelu"bezpo%rednio"zaanga&owanego"w"zarz!dzanie"projektem"
i jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest" niezb#dne" dla" realizacji" projektu" 
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(m.in." wynagrodzenia," delegacje" s u&bowe," szkolenia" personelu" zarz!dzaj!cego" oraz"
koszty"zwi!zane"z"wdra&aniem"polityki"równych"szans"przez"ten"personel), 

b. zarz'd (wynagrodzenia" osób" uprawnionych" do" reprezentowania" jednostki," których"
zakresy"czynno%ci"nie"s!"przypisane"wy !cznie"do"projektu,"np."kierownik"jednostki), 

c. personel!obs"ugowy (obs uga"kadrowa,"finansowa,"prawna,"administracyjna,"sekretariat,"
kancelaria) na potrzeby funkcjonowania jednostki, 

d. obs"uga! ksi$gowa (wynagrodzenia" osób" ksi#guj!cych" wydatki" w" projekcie," w tym 
prowadzenie"obs ugi"ksi#gowej"projektu"przez"biuro"rachunkowe), 

e. utrzymanie powierzchni biurowych (czynsz," najem," op aty" administracyjne)" zwi!zane 
z"obs ug!"administracyjn!"projektu, 

f. otwarcie lub prowadzenie wyodr$bnionego!na! rzecz! projektu subkonta na rachunku 
bankowym"lub"odr#bnego"rachunku bankowego, 

g. dzia"ania! informacyjno-promocyjne projektu (np." zakup" materia ów" promocyjnych"
i informacyjnych,"zakup"og osze*"prasowych), 

h. amortyzacja, najem lub zakup aktywów (%rodków" trwa ych" i" warto%ci" niematerialnych"
i prawnych)"u&ywanych"na"potrzeby"personelu,"o"którym"mowa"w"lit."a.-d., 

i. energia elektryczna, cieplna, gazowa, woda, op"aty! przesy"owe,! odprowadzanie!
#cieków w"zakresie"zwi!zanym"z"obs ug!"administracyjn!"projektu, 

j. us"ugi! pocztowe,! telefoniczne,! internetowe,! kurierskie zwi!zane" z" obs ug!"
administracyjn!"projektu, 

k. powielanie!dokumentów zwi!zanych"z"obs ug!"administracyjn!"projektu, 
l. materia"y! biurowe! i artyku"y! pi#miennicze zwi!zane" z" obs ug!" administracyjn!"

projektu, 
m. ubezpieczenia!maj'tkowe, 
n. ochrona, 
o. sprz'tanie pomieszcze*"zwi!zanych"z"obs ug!"administracyjn!"projektu"(w"tym"%rodki"do"

utrzymania"czysto%ci,"dezynsekcja,"dezynfekcja,"deratyzacja), 
p. zabezpieczenie prawid owej"realizacji"umowy. 
 

Niedopuszczalne jest wykazywanie"w"ramach"kosztów"bezpo%rednich"opisanych"powy&ej"
kosztów"po%rednich. 

 
W" ramach" kosztów" po%rednich" nie s!" wykazywane" wydatki" obj#te" finansowaniem"
krzy&owym"(cross-financingiem). 
 
Koszty! po#rednie w" projektach" wspó finansowanych" z" EFS" rozliczane! mog'! by%!
wy"'cznie na!podstawie!stawek!rycza"towych. 
 
Wnioskodawcy" s!" zobligowani do" stosowania" nast#puj!cych" stawek" rycza towych"
wynikaj!cych"z"Podr$cznika!kwalifikowania!wydatków: 

- 25% kosztów"bezpo%rednich"� w"projektach"o"warto%ci"do 1 mln PLN w !cznie, 
- 20% kosztów" bezpo%rednich" � w" projektach" o" warto%ci" od" powy&ej! 1! mln! PLN! do  

2 mln PLN w !cznie, 
- 15% kosztów"bezpo%rednich"� w"projektach"o"warto%ci"od"powy&ej!2!mln!PLN!do 5 mln 

PLN w !cznie, 
- 10% kosztów"bezpo%rednich"� w"projektach"o"warto%ci"przekraczaj'cej!5!mln!PLN. 
 
W" przypadku," gdy" projekt" rozliczany" jest" w" oparciu" o" stawki" jednostkowe" uwzgl#dniaj!ce"
koszty" po%rednie, podstawa" wyliczenia" kosztów" po%rednich" ulega" pomniejszeniu" (poprzez"
pomniejszenie"warto%ci"kosztów"bezpo%rednich)"o"warto%$"stawek jednostkowych. 
 
W" przypadku" projektów" realizowanych" przez" instytucje," które" pe ni!" funkcje" w" systemie"
wdra&ania"programów"wspó finansowanych"z"EFS,"tj." IZ"RPO"WM"lub"IP"RPO"WM,"koszty"
po%rednie"s!"kwalifikowalne"w"wysoko%ci"po owy"stawek,"o"których"mowa powy&ej. 
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W Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wierszu KOSZTY" PO=REDNIE" �-" kosztów"
bezpo%rednich," system" automatycznie" dopasuje" odpowiedni!" stawk#" rycza tow!" kosztów"
po%rednich" dla" projektu"o" danej" warto%ci." Jednocze%nie," na" podstawie" limitu" procentowego 
kosztów"po%rednich"oraz"na"podstawie"warto%ci"kosztów"bezpo%rednich"projektu7 nast#puje"
automatyczne" wyliczenie" kwot" kosztów" po%rednich" rozliczanych" rycza tem" (ogó em"
i w podziale"na"poszczególne"lata). 
 
W" przypadku" wniesienia" wk adu" w asnego" w" ramach" kosztów" po%rednich, kwota" kosztów"
po%rednich" przys uguj!ca" Beneficjentowi" w" formie" dofinansowania" zostanie" automatycznie"
przeliczona w Harmonogramie rzeczowo-finansowym w wierszu KOSZTY"PO=REDNIE"�-"
kosztów" bezpo%rednich" pomniejszonych" o" wk ad" w asny" wnoszony" w" ramach" kosztów"
po%rednich." Jednocze%nie," w" powy&szym" wierszu" procent" kosztów" po%rednich" zostanie"
dostosowany do tej pomniejszonej kwoty. 
 

Zalecane" jest" zweryfikowanie" przed" z o&eniem" wniosku" o" dofinansowanie," czy" system"
przypisa "do"projektu"w a%ciw! stawk#"rycza tow!"kosztów"po%rednich."Podczas"weryfikacji"
mo&na"korzysta$"z"metodologii"zobrazowanej"w"poni&szych"przyk adach8: 

 
Przyk ad"1 
Za o&enia: 
- koszty"bezpo%rednie"projektu">"800.000"PLN, 
- projekt nie jest rozliczany w oparciu o stawki jednostkowe zawieraj!ce"koszty"po%rednie. 
 
1. Poniewa&"warto%$"kosztów"bezpo%rednich"nie"przekracza"1.000.000"PLN,"system"przypisuje"do"

projektu"rycza t"25-. 
2. Je&eli"projekt"nie"jest"rozliczany"w"oparciu"o"stawki"jednostkowe"zawieraj!ce"koszty"po%rednie"� 

podstaw!"wyliczenia"kosztów"po%rednich"b#dzie"warto%$"kosztów"bezpo%rednich. 
Podstawa"wyliczenia"kosztów"po%rednich"wyniesie"zatem:"800.000"PLN. 
3. Koszty"po%rednie"przy"stawce"25-"wynios!"natomiast:"200.000"PLN"(800.000"PLN"x"25-). 
4. Ca kowita"warto%$"projektu"przy"stawce"25- to: 1.000.000 PLN (800.000 PLN + 200.000 PLN). 
5. Poniewa&" dla" projektów" o" warto%ci" do" 1.000.000" PLN" w !cznie," w a%ciw!" stawk!" rycza tow!"

kosztów" po%rednich jest zastosowana stawka 25%, kalkulacja" kosztów" po%rednich" dla"
wyliczonej"warto%ci"projektu"jest"prawid owa. 

 

                                                                 
7 Kosztów"bezpo%rednich"pomniejszonych"o"warto%$"stawek"jednostkowych - w przypadku, gdy projekt rozliczany jest w oparciu 
o stawki jednostkowe uwzgl#dniaj!ce"koszty"po%rednie. 
8 W" przypadku" projektów" rozliczanych" w" oparciu" o" stawki" jednostkowe" zawieraj!ce" koszty" po%rednie," przedstawiona"
w przyk adach" metodologia" powinna" uwzgl#dnia$" pomniejszenie" podstawy" wyliczenia" kosztów" po%rednich" o" warto%$" stawek 
jednostkowych. 
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Przyk ad"2 
Za o&enia: 
- koszty"bezpo%rednie"projektu">"850.000"PLN, 
- projekt"nie"jest"rozliczany"w"oparciu"o"stawki"jednostkowe"zawieraj!ce"koszty"po%rednie. 
 

1. Poniewa&" warto%$" kosztów" bezpo%rednich" nie" przekracza" 1.000.000" PLN," system" pierwotnie 
przypisuje"do"projektu"rycza t"25-. 

2. Je&eli"projekt"nie"jest"rozliczany"w"oparciu"o"stawki"jednostkowe"zawieraj!ce"koszty"po%rednie"� 
podstaw!"wyliczenia"kosztów"po%rednich"b#dzie"warto%$"kosztów"bezpo%rednich. 

Podstawa"wyliczenia"kosztów"po%rednich"wyniesie"zatem: 850.000 PLN. 
3. Koszty"po%rednie"przy"stawce"25-"wynios!"natomiast:"212.500"PLN"(850.000"PLN"x"25-). 
4. Ca kowita"warto%$"projektu"przy"stawce"25-"to:"1.062.500"PLN"(850.000"PLN"+"212.500"PLN). 
5. Poniewa&" ca kowita" warto%$" projektu" przekracza" kwot#" 1.000.000 PLN, system pomniejsza 

rycza t" kosztów" po%rednich" z" 25-" na" 20-" (w a%ciwy" dla" projektów" o warto%ci" od" powy&ej"
1.000.000"PLN"do"2.000.000"PLN"w !cznie). 

6. Nie" ulega" zmianie" warto%$" kosztów" bezpo%rednich," b#d!ca" podstaw!" wyliczenia" wysoko%ci"
kosztów"po%rednich rozliczanych"rycza tem:"850.000"PLN. 

7. System"ponownie"przelicza"koszty"po%rednie. 
8. Po"zmianie"rycza tu"na"20-"wynios!"one:"170.000"PLN"(850.000"PLN"x"20-). 
9. Ca kowita"warto%$"projektu"przy"stawce"20-"to:"1.020.000"(850.000"PLN"+"170.000"PLN). 
10. Poniewa&" dla" projektów" o" warto%ci" od" 1.000.000" PLN" do" 2.000.000" PLN" w !cznie," w a%ciw!"

stawk!" rycza tow!" kosztów" po%rednich" jest" zastosowana" stawka" 20-," kalkulacja" kosztów"
po%rednich"dla"wyliczonej"warto%ci"projektu"jest"prawid owa. 

 
W" przypadku," gdy" warto%$" kosztów" bezpo%rednich" zosta a" okre%lona" na" poziomie"
uniemo&liwiaj!cym" wybór" procentowego" poziomu" kosztów" po%rednich" zgodnego" z" limitami"
wynikaj!cymi" z" Podr$cznika! kwalifikowania! wydatków, w" projekcie" powinien" by$"
zastosowany"limit"ni&szy."Opisan!"sytuacj#"obrazuje"nast#puj!cy"przyk ad: 
 

Przyk ad"3 
Za o&enia: 
- koszty"bezpo%rednie"projektu">"810.000"PLN, 
- projekt"nie"jest"rozliczany"w"oparciu"o"stawki"jednostkowe"zawieraj!ce"koszty"po%rednie. 
 
1. Poniewa&" warto%$" kosztów" bezpo%rednich" nie" przekracza" 1.000.000" PLN," system" pierwotnie 

przypisuje"do"projektu"rycza t"25-. 
2. Je&eli"projekt"nie"jest"rozliczany"w"oparciu"o"stawki"jednostkowe"zawieraj!ce"koszty"po%rednie"� 

podstaw!"wyliczenia"kosztów"po%rednich"b#dzie warto%$"kosztów"bezpo%rednich. 
Podstawa"wyliczenia"kosztów"po%rednich wyniesie zatem: 810.000 PLN. 
3. Koszty"po%rednie"przy"stawce"25-"wynios!"natomiast:"202.500 PLN (810.000 PLN x 25%). 
4. Ca kowita"warto%$"projektu"przy"stawce"25-"to:"1.012.500 PLN (810.000 PLN + 202.500 PLN). 
5. Poniewa&" ca kowita" warto%$" projektu" przekracza" kwot#" 1.000.000 PLN, system pomniejsza 

rycza t" kosztów" po%rednich" z" 25-" na" 20-" (w a%ciwy" dla" projektów" o" warto%ci" od" powy&ej"
1.000.000 PLN do 2.000.000"PLN"w !cznie). 

6. Nie" ulega" zmianie" warto%$" kosztów" bezpo%rednich," b#d!ca" podstaw!" wyliczenia" wysoko%ci"
kosztów po%rednich"rozliczanych"rycza tem:"810.000 PLN. 

7. System"ponownie"przelicza"koszty"po%rednie. 
8. Po"zmianie"rycza tu"na"20-"wynios!"one:"162.000 PLN (810.000 PLN x 20%). 
9. Ca kowita"warto%$"projektu"przy"stawce"20-"to:"972.000 PLN (810.000 PLN + 162.000 PLN). 
10. Ca kowita" warto%$" projektu" przy" stawce" 20-" nie" przekracza" 1.000.000 PLN, a do projektu 

o" takiej" warto%ci" przypisany" jest," zgodnie" z" Podr$cznikiem, 25-" rycza t" kosztów" po%rednich."
Niemniej" jednak," zastosowanie" takiego" rycza tu" spowodowa oby," i&" ca kowita" warto%$" projektu"
ponownie" przekroczy aby" kwot#" 1.000.000" PLN," co" wi!za oby" si#" z" ponown!" konieczno%ci!"
zastosowania" ni&szego" poziomu" procentowego" kosztów" po%rednich." Ostatecznie" zatem," w" tej"
sytuacji"system"przypisuje"projektowi"ni&szy"poziom"rycza tu"kosztów"po%rednich,"tj."20-. 

 
POMOC PUBLICZNA/POMOC DE MINIMIS 
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Przed" przyst!pieniem" do" wype nienia" w" Harmonogramie rzeczowo-finansowym kolumny 
�Pomoc publiczna/pomoc de minimis� nale&y" uzupe ni$" informacje" w" polu G. Pomoc 
publiczna/Pomoc de minimis. Informacja nt." tego," czy" w" projekcie" wyst!pi" pomoc"
publiczna/pomoc de minimis podana w punkcie G.1 wp ywa" bowiem" bezpo%rednio" na"
mo&liwo%$" pó'niejszego" wyboru" z" listy" rozwijanej" w kolumnie �Pomoc publiczna/pomoc de 
minimis� nast#puj!cych"opcji: 
- bez pomocy, 

- pomoc publiczna, 

- de minimis. 
 
W przypadku, gdy projekt nie"jest"obj#ty"regu ami"pomocy"publicznej/pomocy"de minimis, po 
zaznaczeniu w punkcie G.1 opcji �NIE�, kolumna �Pomoc publiczna/pomoc de minimis� 
automatycznie"zostanie"wype niona"jako"�bez pomocy�. 
 
W przypadku, gdy projekt jest" obj#ty" regu ami" pomocy" publicznej/pomocy" de minimis, po 
wybraniu jednej z trzech opcji w punkcie G.1 (TAK - wy% cznie! pomoc! publiczna,! TAK! - 
wy% cznie!pomoc!de!minimis,!TAK!- pomoc publiczna i pomoc de minimis), z listy rozwijanej 
nale&y wybra$"odpowiedni!"opcj#"dla"poszczególnych"pozycji"wydatków"(pomoc"publiczna,"
de minimis, bez pomocy). 
 

System" przypisuje" poszczególnym" wydatkom" domy%lnie" opcj#" �bez" pomocy�," dlatego"te&"
przed"z o&eniem"wniosku"o"dofinansowanie"projektu nale&y"zwróci$"szczególn!"uwag#"na"
to, czy dany wydatek oznaczono zgodnie z regu ami" pomocy" publicznej/pomocy" de 
minimis. 

 
W wierszu KOSZTY" PO=REDNIE" �-" kosztów" bezpo%rednich, w tym w ramach pomocy 
publicznej i/lub pomocy de minimis nale&y"wpisa$" !czn!"kwot#"kosztów"po%rednich"obj#tych"
pomoc!"publiczn!"i"pomoc!"de minimis. 
 
PODMIOT!PONOSZ3CY!WYDATKI 
 
W" przypadku" realizacji" projektu" w" partnerstwie," przed" przyst!pieniem" do" wype niania"
kolumny �Podmiot"ponosz!cy"wydatki�, w polu nale&y B. Partnerzy projektu zaznaczy$"opcj#"
�TAK�" w" polu" B.1" Partnerzy" zaanga&owani" w" realizacj#" projektu (punkt 1 Czy" w" realizacj#"
projektu"b#d!"zaanga&owani"Partnerzy). Domy%lnie"w"systemie"zaznaczana"jest"opcja"�NIE�"
- w a%ciwa"dla"projektów"nierealizowanych"w"formule"partnerskiej. 
 
Nast#pnie," w przypadku" ka&dej" pozycji" bud&etu," z listy rozwijanej nale&y" wybra$" podmiot,"
którego" dotyczy" dany" wydatek" (wskaza$" podmiot," który" poniesie" ten" wydatek)." Obowi!zek"
ten"nie"dotyczy"wydatków"ponoszonych przez"Beneficjenta"(Lidera"projektu),"gdy&"przyjmuje" 
 
si#," i&" niewskazanie" podmiotu" odpowiedzialnego" za" poniesienie" wydatku" w ramach danej 
pozycji"bud&etowej"jest"równoznaczne"z"uznaniem,"&e"koszt"ten"ponosi$"b#dzie"Beneficjent. 
 
Je&eli!dany!wydatek!b$dzie!ponoszony!przez!kilka!podmiotów!(np.!Lidera!i Partnera), 
nale&y!wyodr$bni%!go!w!osobnych!pozycjach!bud&etu. 
 
PERSONEL PROJEKTU 
 
Pod"poj#ciem"personelu projektu rozumie"si#"osoby"zaanga&owane"do"realizacji"zada*"lub"
czynno%ci" w" ramach" projektu," które" wykonuj!" je" osobi%cie," tj." w" szczególno%ci" osoby"
zatrudnione na"podstawie"stosunku"pracy" lub"wykonuj!ce"zadania" lub"czynno%ci"w"ramach"
projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w rozumieniu 
Podr$cznika!kwalifikowania!wydatków, osoby"fizyczne"prowadz!ce"dzia alno%$"gospodarcz!,"
osoby" wspó pracuj!ce" w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy" z" dnia" 13" pa'dziernika" 1998" r. 
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o systemie! ubezpiecze&! spo%ecznych (Dz.U." z" 2013" r." poz." 1442," z" pó'n." zm.)" oraz"
wolontariuszy" wykonuj!cych" %wiadczenia" na" zasadach" okre%lonych" w" ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o dzia%alno#ci!po"ytku!publicznego!i!o!wolontariacie!(Dz.U. z 2014 r. poz. 
1118,"z"pó'n."zm.). 
 
W tre%ci opisu w kolumnie �Nazwa kosztu�9 powinna" by$" uwzgl#dniona" forma 
zaanga&owania!(rodzaj umowy � np."umowa"o"prac#,"umowa"o dzie o,"umowa"zlecenie"itp.)"
oraz szacunkowy wymiar czasu pracy10 personelu projektu niezb#dny" do" realizacji"
przypisanych"do"niego"zada*"(np."w"przypadku"umowy"o prac#"- wymiar etatu, w przypadku 
umowy zlecenie � liczba" godzin)," co" stanowi" podstaw#" oceny" kwalifikowalno%ci" wydatków"
personelu projektu na etapie wyboru projektu oraz w trakcie"jego"realizacji."W"szczególno%ci,"
w"przypadku"planowanego"zaanga&owania"personelu"na"podstawie"umowy"o"dzie o,"a"tak&e"
rozliczania" w" projekcie" kosztów" osoby" samozatrudnionej," koszty" te" musz!" by$" wyra'nie"
wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu." Wydatki" zwi!zane" z" wynagrodzeniem"
personelu musz!"by$ ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególno%ci"zgodnie 
z ustaw!"z"dnia"26"czerwca"1974 r. � Kodeks Pracy (Dz.U."z"1998"r."Nr"21,"poz."94,"z"pó'n."
zm.) oraz z ustaw!" z" dnia" 23" kwietnia" 1964" r." Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121, 
z"pó'n."zm.). 
 
Szczegó owe" zasady" dotycz!ce" form" zaanga&owania," wymiaru" czasu" pracy" oraz"
kwalifikowalno%ci"kosztów"dotycz!cych"personelu"projektu"zosta y"okre%lone"w"Podr$czniku!
kwalifikowania!wydatków. 
 
ZLECONE!US UGI!MERYTORYCZNE 
 
Zlecenie! us"ugi! merytorycznej! w! ramach! projektu oznacza powierzenie wykonawcom 
zewn#trznym," nieb#d!cym" personelem" projektu," realizacji" dzia a*" merytorycznych"
przewidzianych w ramach danego projektu, np."zlecenie"us ugi"szkoleniowej. 
 
Wydatki" zwi!zane" ze" zleceniem" us ugi" merytorycznej" w" ramach" projektu" mog!" zosta$"
uznane" za" kwalifikowalne" pod" warunkiem," &e" zostan!" zatwierdzone" we" wniosku"
o dofinansowanie projektu."W" zwi!zku" z" tym," w" przypadku" planowanego zlecenia realizacji 
us ug" merytorycznych" wykonawcom," konieczne" jest" oznaczenie" w" poszczególnych"
zadaniach" wskazanych" w" bud&ecie" tych" us ug," które" zostan!" zlecone" w" ramach" projektu"
oraz"przedstawienie"uzasadnienia"konieczno%ci"zlecenia"us ugi"merytorycznej w polu M.1.1 
Uzasadnienie" zlecenia" us ug" merytorycznych" w" projekcie," zgodnie" ze" wskazówkami"
zawartymi"w"cz#%ci"M. Uzasadnienie!kosztów niniejszej Instrukcji. 
 
Warto%$" wydatków" zwi!zanych" ze" zlecaniem" us ug" merytorycznych w ramach projektu, 
co do zasady,"nie"mo&e"przekroczy$"607!warto#ci!projektu."W"szczególnie"uzasadnionych"
specyfik!"projektu"przypadkach, IP mo&e"zatwierdzi$"wydatki"zwi!zane"ze"zlecaniem"us ug"
merytorycznych"wy&sze"ni&"30-"warto%ci"projektu. 
 
CROSS-FINANCING 
 
Cross-financing (finansowanie!krzy&owe) oznacza tzw. zasad$!elastyczno#ci polegaj!c!"
na" mo&liwo%ci" finansowania" dzia a*" w" sposób" komplementarny" ze" %rodków" EFRR" i" EFS"
w przypadku,"gdy"dane"dzia anie"z"jednego"funduszu"obj#te"jest"zakresem"pomocy"drugiego"
funduszu. 
 

W przypadku projektów" wspó finansowanych" z" EFS" cross-financing mo&e" dotyczy$"
wy !cznie: 
a. zakupu nieruchomo#ci, 

                                                                 
9 Edycja kolumny �Nazwa"kosztu� odbywa"si#"z"poziomu"pola"D.1.4. 
10 Nie"dotyczy"umów,"w"wyniku"których"nast#puje"wykonanie"oznaczonego"dzie a. 
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b. zakupu infrastruktury," przy" czym" poprzez" infrastruktur#" rozumie" si#" elementy 
nieprzeno#ne,!na!sta"e!przytwierdzone!do!nieruchomo#ci, np. wykonanie podjazdu 
do budynku, zainstalowanie windy w budynku, 

c. dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wyko*czeniowe)" budynków"
i pomieszcze*. 

 
Cross-financing mo&e" dotyczy$" wy !cznie" takich" kategorii" wydatków," których" poniesienie"
wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne! uzupe"nienie! dzia"a* 
w ramach RPO WM 2014-2020." W" projektach" wspó finansowanych" z" EFS" cross-financing 
mo&e" dotyczy$" wy !cznie" takich"wydatków,! bez! których! realizacja! projektu! nie! by"aby!
mo&liwa," w" szczególno%ci" w" zwi!zku" z" konieczno%ci!" zapewnienia" realizacji zasady 
równo#ci! szans," a" zw aszcza" zaspokojenia" potrzeb! osób! z! niepe"nosprawno#ciami. 
Finansowanie"krzy&owe"powinno"by$"powi'zane!wprost!z g"ównymi!zadaniami projektu. 
 
W Harmonogramie rzeczowo-finansowym w kolumnie �Cross-financing� nale&y" oznaczy$"
wydatki,"które"podlegaj!"regule"finansowania"krzy&owego. 
 
Wydatki"obj#te"cross-financingiem wykazywane"s!"tylko"w"ramach"kosztów"bezpo%rednich. 
 
Wszystkie wydatki w ramach cross-financingu powinny" zosta$" uzasadnione (w polu 
M.1.2 Uzasadnienie dla cross-financingu) w" kontek%cie niezb#dno%ci" ich" poniesienia" dla"
realizacji konkretnych zada*" w" ramach" projektu,"zgodnie" z" wytycznymi" zawartymi" w" cz#%ci"
M. niniejszej Instrukcji. 
 
<!czna"warto%$"wydatków"w"ramach"cross-financingu nie"mo&e"przekroczy$"odpowiedniego"
limitu procentowego odnoszonego do finansowania unijnego (EFS) w projekcie. Limity 
procentowe cross-financingu dla" poszczególnych" dzia a*/poddzia a*" zosta y" okre%lone"
w SzOOP. 
 

 'czna! kwota! wydatków! kwalifikowalnych! zwi!zanych" bezpo%rednio z nabyciem 
nieruchomo#ci, co do zasady, nie" mo&e" przekroczy$" 10% ca"kowitych! wydatków!
kwalifikowalnych projektu11."Limit"ten"obowi!zuje"równie&"w"sytuacji,"kiedy"w"SzOOP"dla"
danego dzia ania/poddzia ania"  !czny" limit" na" wydatki" ponoszone" w ramach cross-
financingu okre%lono" na" poziomie" wy&szym" od" limitu" zwi!zanego" z nabyciem 
nieruchomo%ci. 

 
Szczegó owe"zasady"dot."regu y cross-financingu, w"tym"wydatków"zwi!zanych"z"nabyciem"
nieruchomo%ci"okre%lone"zosta y"w Podr$czniku!kwalifikowania!wydatków. 
 
ZAKUP!-RODKÓW!TRWA YCH!ORAZ!WARTO-CI!NIEMATERIALNYCH!I!PRAWNYCH 
 
W" ramach" projektów" wspó finansowanych" z" EFS" mo&liwe" jest" kwalifikowanie" kosztów"
zakupu"%rodków"trwa ych"oraz"warto%ci"niematerialnych"i"prawnych. 
 
W kolumnie �Zakup" %rodków" trwa ych� nale&y" zaznaczy$ wydatki" spe niaj!ce"  !cznie"
nast#puj!ce"warunki: 
- zakupy"dotycz!"%rodków"trwa ych rozumianych"zgodnie"z"definicj!"wynikaj!c!"z"art."3"ust."

1 pkt. 15 ustawy z dnia"29"wrze%nia"1994"r. o rachunkowo#ci (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, 
z" pó'n." zm.)," z" zastrze&eniem" inwestycji12," o" których" mowa" w" art." 3" ust." 1" pkt." 17" tej"
ustawy," czyli" s!" to:" rzeczowe! aktywa! trwa"e i zrównane! z! nimi, o przewidywanym 

                                                                 
11 W"przypadku"terenów"poprzemys owych"oraz"terenów"opuszczonych,"na"których"znajduj!"si#"budynki, limit ten wynosi 15%. 
12 Zgodnie z ustaw!" z" dnia" 29" wrze%nia" 1994" r." o! rachunkowo#ci pod" poj#ciem" inwestycji rozumie" si#" aktywa" b#d!ce"
w posiadaniu jednostki w celu" osi!gni#cia" z" nich" korzy%ci" ekonomicznych" wynikaj!cych" z" przyrostu" warto%ci" tych" aktywów, 
uzyskania" przychodów" w" formie" odsetek," dywidend" (udzia ów" w" zyskach)" lub" innych" po&ytków," w" tym" równie&" z" transakcji"
handlowej, a w szczególno%ci" aktywa" finansowe" oraz" te" nieruchomo%ci" i" warto%ci" niematerialne" i" prawne," które" nie" s!"
u&ytkowane"przez"jednostk#,"lecz"pozostaj!"w"jej"posiadaniu w"celu"osi!gni#cia"tych"korzy%ci. 
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okresie!ekonomicznej!u&yteczno#ci d"u&szym ni&!rok, kompletne, zdatne!do!u&ytku 
i przeznaczone na potrzeby jednostki. Do %rodków" trwa ych" zalicza" si# 
w"szczególno%ci:"nieruchomo#ci � w"tym"grunty,"prawo"u&ytkowania"wieczystego"gruntu,"
budowle"i"budynki,"a"tak&e"b#d!ce"odr#bn!"w asno%ci!"lokale,"spó dzielcze"w asno%ciowe"
prawo"do"lokalu"mieszkalnego"oraz"spó dzielcze"prawo"do lokalu"u&ytkowego,"maszyny, 
urz'dzenia,! #rodki! transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych! #rodkach!
trwa"ych, inwentarz!&ywy), 

- warto#%!jednostkowa zakupu jest równa!lub wy&sza ni&"350 PLN netto (bez VAT), 

- zakupy"b#d!"uj$te w!ewidencji!ksi$gowej podmiotu13. 
 
Wydatki! zwi'zane! z! zakupem wy&ej" opisanych" #rodków! trwa"ych s!" limitowane 
w projektach" wspó finansowanych" z" EFS." Limity procentowe wydatków" zwi!zanych"
z zakupem" %rodków" trwa ych" zosta y" okre%lone" dla" poszczególnych" dzia a*/poddzia a*"
w SzOOP. 
 
 'czna! warto#%! #rodków! trwa"ych nie! mo&e! przekroczy%! odpowiedniego limitu 
procentowego okre%lonego"dla"danego"dzia ania/poddzia ania"w"SzOOP14. 
 
Zakup %rodków" trwa ych," z" wyj!tkiem" zakupu" nieruchomo%ci," infrastruktury" i" %rodków"
trwa ych przeznaczonych na dostosowanie" lub" adaptacj#" budynków" i" pomieszcze*," nie 
stanowi wydatku w ramach cross-financingu. 
 
Zakup! ka&dego! #rodka! trwa"ego rozumianego zgodnie z powy&sz! definicj!" powinien"
zosta$" uzasadniony we wniosku o dofinansowanie projektu (w polu M.1.3)." Oprócz" tego,"
w przypadku %rodka" trwa ego o" warto%ci" pocz!tkowej" równej" lub" wy&szej" ni&" 3.500 PLN 
netto nale&y" w" tym" polu" uzasadni%! sposób! pozyskania! #rodka! trwa"ego (np. zakup, 
leasing)." Uzasadnienie" nie" musi" by$" sporz!dzane" indywidualnie" dla" ka&dego" %rodka"
trwa ego,"ale mo&e"dotyczy$"grupy"%rodków"trwa ych o tym samym przeznaczeniu.  
 
W polu M.1.3 wniosku" nale&y" równie&"uzasadni%!konieczno#%!oraz!sposób!pozyskania!
warto#ci!niematerialnych!i!prawnych uj#tych"w"bud&ecie. 
Uzasadnienia" nale&y" przygotowa$" zgodnie" z" wytycznymi zawartymi" w" cz#%ci" M." niniejszej"
Instrukcji. 
 
WYDATKI PONOSZONE POZA UE 
 
Zgodnie z Podr$cznikiem! kwalifikowania! wydatków, w" przypadku" przedsi#wzi#$"
wspó finansowanych" z" EFS" w" ramach" RPO"WM"nie!ma!mo&liwo#ci! realizacji!projektów!
poza terytorium UE. W zwi!zku z powy&szym," wydatki" ponoszone" poza" terytorium" UE" s!"
niekwalifikowalne. 
 
UPROSZCZONE! METODY! ROZLICZANIA! WYDATKÓW! BEZPO-REDNICH! (STAWKI!
JEDNOSTKOWE!I!KWOTY!RYCZA TOWE) 
 
W" projektach" EFS" mo&liwe" jest" stosowanie" nast#puj!cych" uproszczonych metod 
rozliczania wydatków"bezpo%rednich: 
- stawki jednostkowe, 

- kwoty!rycza"towe. 
 
W" przypadku" projektów," w" których"warto#%!#rodków!publicznych (wk"adu!publicznego)!
nie przekracza wyra&onej" w" PLN" równowarto%ci" 100.000 EUR15, stosowanie jednej  
z ww. uproszczonych metod rozliczania"wydatków"jest"obligatoryjne16. 

                                                                 
13 Obowi!zek"ewidencjonowania"dotyczy"równie&"zakupu"warto%ci niematerialnych i prawnych. 
14 W SzOOP okre%lone" zosta y"  !czne" limity" na" sum#" wydatków" zwi!zanych" z" cross-financingiem oraz zakupem #rodków!
trwa%ych. 
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A. STAWKI JEDNOSTKOWE 
 
W przypadku, gdy w ramach danego projektu przewidziana" zostanie" mo&liwo%$" rozliczania"
projektów" w oparciu o stawki jednostkowe, szczegó owy" zakres" oraz" ceny" jednostkowe"
poszczególnych"rodzajów"wydatków"obj#tych"stawkami"jednostkowymi"zostan!"okre%lone w  
Specyficznych warunkach"dla"projektów"wspó finansowanych"z"EFS. 
W"przypadku,"gdy"mo&liwo%$"rozliczania"projektu"za"pomoc!"stawek"jednostkowych"wynika"
z Regulaminu!przygotowania!i!oceny!projektów!sk%adanych w trybie pozakonkursowym  
w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020, w Harmonogramie rzeczowo-finansowym  
w kolumnie �Stawka jednostkowa� nale&y" zaznaczy$" te" pozycje kosztowe," które" b#d!"
rozliczane"za"pomoc!"stawek"jednostkowych. 
Koszt kwalifikowalny w ramach" projektu" rozliczanego" za" pomoc!" stawek" jednostkowych"
zostanie" wyliczony" poprzez" przemno&enie" stawki" wynikaj!cej" z" Regulaminu przygotowania  
i! oceny!projektów!sk%adanych!w! trybie!pozakonkursowym!w! ramach!osi!1,!9,!10!RPO!WM!
2014-2020 ustalonej dla danej" pozycji" wydatków" (np." dla" us ugi" szkoleniowej" z" danego"
zakresu o okre%lonych" standardach/parametrach)" przez" liczb#" us ug" za o&onych" do"
zrealizowania w ramach projektu. 
 
W polu M.1.7" Uzasadnienie" poszczególnych" wydatków" wskazanych" w" szczegó owym"
bud&ecie nale&y" obligatoryjnie" przedstawi$" opis" wydatków" rozliczanych" w" oparciu" o stawki 
jednostkowe,"zgodnie"z"wytycznymi"zawartymi"w"cz#%ci"M."niniejszej"Instrukcji. 
 
B. KWOTY!RYCZA TOWE 
 
Kwot'! rycza"tow' jest kwota uzgodniona z Beneficjentem (na etapie zatwierdzania 
wniosku o dofinansowanie projektu) za wykonanie okre%lonego" w" projekcie" zadania lub 
zada*,"weryfikowana"na"podstawie"osi!gni#tych"wska'ników"produktów"i"rezultatów. 
 
W! zwi'zku! z! planowanymi! warto#ciami! projektów! realizowanych! w! trybie!
pozakonkursowym przewidzianymi! w! SzOOP,! nie! przewiduje! si$! rozliczania! 
ww.!projektów!z!zastosowaniem!kwot!rycza"towych. 
 
Szczegó owe"zasady"stosowania"uproszczonych"metod"rozliczania"wydatków"bezpo%rednich"
zawarte"s!"w"Podr$czniku!kwalifikowania!wydatków. 
 
WK AD!RZECZOWY 
 
Przed" wype nieniem" kolumny" �Wk ad" rzeczowy� w Harmonogramie rzeczowo-finansowym 
zalecane"jest"uzupe nienie"informacji"dot."wk adu"w asnego"w"polu"I."Bud&et"ogólny. 
 
Wk ad"w asny"w polu I."Bud&et"ogólny przedstawiany jest w odniesieniu do: 

- 'róde  finansowania"(wk ad"prywatny), 
- obj#cia"pomoc!"publiczn!"(wk ad"prywatny"wymagany przepisami pomocy publicznej), 

- umiejscowienia" wk adu" (wk ad" w" ramach" kosztów" bezpo%rednich," wk ad" w" ramach"
kosztów"po%rednich). 

 
Sposób" post#powania" w" przypadku" wnoszenia" poszczególnych" rodzajów" wk adu" w asnego"
do"projektu"zosta "opisany"w"cz#%ci"Instrukcji dotycz!cej"pola"I."Bud&et"ogólny. 
 

                                                                                                                                                                                                        
15 Do" przeliczenia" ww." kwoty" na" PLN" nale&y" stosowa$" miesi#czny" obrachunkowy" kurs" wymiany" stosowany" przez" KE" (kurs"
opublikowany w: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en) aktualny"na"dzie*"og oszenia"
naboru. 
16 Nie" dotyczy" projektów" realizowanych" na" podstawie" Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji 
projektów! finansowanych! ze! #rodków! Funduszu! Pracy! w! ramach! programów! operacyjnych! wspó%finansowanych 
z Europejskiego!Funduszu!Spo%ecznego!na!lata!2014-2020,"o"ile"w"projektach"tych"rozliczane"s!"koszty"po%rednie. 
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Wk"ad!rzeczowy jest"szczególn!"form!"wk adu"w asnego"niefinansowego. 
 
W"przypadku"wniesienia"do"projektu"wk adu"rzeczowego"nale&y: 
1. w polu H. Harmonogram rzeczowo-finansowy: 

- w" pozycjach" bud&etu" stanowi!cych" wk ad" rzeczowy" zaznaczy$" kolumn#" �Wk ad"
rzeczowy�, 

- w kolumnie �Nazwa kosztu�17 w nazwach poszczególnych" kosztów" stanowi!cych" wk ad"
rzeczowy"uwzgl#dni$"zapis:"�(wk%ad!niepieni$"ny!- rzeczowy)�, 

2. przedstawi$" szczegó owe" informacje" w polu M.2.1" Metodologia" wyliczenia" wk adu"
w asnego"(w"ramach"kosztów"bezpo%rednich"i"kosztów"po%rednich, zgodnie z wytycznymi 
zawartymi"w"cz#%ci"M."niniejszej"Instrukcji. 

 

I.!Bud&et!ogólny 

 
Przed" przej%ciem" do" wype niania" pola I." Bud&et" ogólny nale&y" uzupe ni$" pole"
H. Harmonogram rzeczowo-finansowy, poniewa&" wi#kszo%$" danych" zawartych" w bud&ecie"
ogólnym"generowana"jest"na"podstawie"szczegó owego"bud&etu"projektu. 
 
W" szczególno%ci," w" oparciu" o" dane" wynikaj!ce" z" Harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
w Bud&ecie"ogólnym wyliczane"s!"automatycznie: 

- suma"kosztów"ogó em, 
- suma"kosztów"bezpo%rednich, 

- suma"kosztów"po%rednich, 

- suma"wydatków"rozliczanych"w"oparciu"o"stawki"jednostkowe, 

- suma"wydatków"rozliczanych"w"oparciu"o"kwoty"rycza towe, 

- suma wydatków"bez"pomocy"publicznej/pomocy de minimis, 

- suma wydatków"obj#tych"pomoc!"publiczn!, 
- suma"wydatków"obj#tych"pomoc!"de minimis, 

- suma"wydatków"dotycz!cych"zleconych"us ug"merytorycznych, 

- suma"wydatków"obj#tych"regu !"cross-financingu, 
 

- suma wydatków"planowanych"na"zakup"%rodków"trwa ych, 

- suma"wydatków"poniesionych"poza"UE, 

- suma"wnioskowanego"dofinansowania,"w"tym"wspó finansowania"UE, 

- suma"wk adu"rzeczowego. 
 
Powy&sze"kwoty" wyliczane"s!" jako"warto%$"  !czna"oraz"w"podziale"na" lata,"a"w"przypadku"
kosztów"bezpo%rednich, tak&e"w"podziale"na"zadania. 
 
Jednocze%nie,"w"wierszu"Koszt"przypadaj!cy"na"jednego"uczestnika system automatycznie 
wylicza" kwoty" na" podstawie" kosztu" ogó em" podzielonego" przez" przewidywan!" liczb#" osób"
obj#tych"wsparciem,"któr!"Wnioskodawca"okre%la"w"polu"D.1.3"Liczba"uczestników"projektu"
- indywidualnych). W wierszu Koszt" przypadaj!cy" na" jeden" podmiot" obj#ty" wsparciem, 
system" automatycznie" wylicza" ten" koszt" na" podstawie" kosztu" ogó em" podzielonego" przez"
przewidywan!" liczb#" podmiotów" obj#tych" wsparciem," któr!" Wnioskodawca" okre%la" w" polu"
D.1.3"Liczba"uczestników"projektu"- instytucjonalnych). 
 
WK AD!W ASNY 
 
Wymóg! wniesienia! wk"adu! w"asnego! dotyczy! wszystkich! dzia"a*/poddzia"a*! osi 
priorytetowej 9 i osi priorytetowej 10. 
 

                                                                 
17 Edycja kolumny �Nazwa"kosztu� odbywa"si#"z"poziomu"pola"D.1.4. 
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Wk ad" w asny" Beneficjenta jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie projektu, przy 
czym" to" Beneficjent" wybiera" form#" wniesienia" wk adu" w asnego." IP nie" mo&e" wymaga$" od"
danego" Beneficjenta" wniesienia" wk adu" w asnego" w" okre%lonej" formie," chyba" &e" przepisy"
powszechnie"obowi!zuj!ce"lub"wytyczne"horyzontalne"stanowi!"inaczej. 
 
Wk"ad!w"asny mo&e"by$"wnoszony"do"projektu"w formie: 

- pieni$&nej!(finansowej), 

- niepieni$&nej!(niefinansowej,"np."wk ad"rzeczowy;"wk ad"w"postaci"pracy"wolontariuszy;"
wk ad"wnoszony"przez"stron#"trzeci!"(pracodawców)"w"formie"dodatków"lub"wynagrodze*"
wyp acanych"uczestnikom"projektu18). 

 
Wnioskodawca ma mo&liwo#%!wniesienia!wk"adu!w"asnego zarówno"w!ramach!kosztów!
bezpo#rednich, jak i w ramach kosztów!po#rednich. 
 
W! przypadku! wniesienia! wk"adu! w"asnego! w! ramach! kosztów! po#rednich, kwota 
kosztów" po%rednich" przys uguj!ca" Beneficjentowi" w" formie" dofinansowania" zostanie"
automatycznie pomniejszona" o" ten" wk ad" w asny" w" Harmonogramie rzeczowo-finansowym 
(wiersz: KOSZTY"PO=REDNIE"�-"kosztów"bezpo%rednich"pomniejszonych"o"wk ad"w asny"
wnoszony"w"ramach"kosztów"po%rednich). 
 
W! przypadku! wniesienia! wk"adu! w"asnego! wy"'cznie! w! ramach! kosztów!
bezpo#rednich, kwota" przys uguj!cych" Beneficjentowi" kosztów" po%rednich" nie" ulega"
pomniejszeniu i jest wykazana w wierszu KOSZTY" PO=REDNIE" �-" kosztów"
bezpo%rednich. 
 
Minimalny! wk"ad! w"asny Beneficjenta" jako" -" wydatków" kwalifikowalnych" dla"
poszczególnych" dzia a*/poddzia a*" zosta " okre%lony" w" SzOOP." Wnioskodawca" jest"
zobligowany" do" wniesienia" do" projektu" wk adu" w asnego" na" odpowiednim poziomie 
wynikaj!cym"z SzOOP. 
 
W polu I."Bud&et"ogó em w"poszczególnych"wierszach"dot."wk adu"w asnego"nale&y"okre%li$"
warto%$" wk adu" w asnego," jaki" planowany" jest" do" wniesienia" w" ramach projektu, 
w"szczególno%ci: 
- wk adu"w asnego"prywatnego"(tj."wniesionego"ze %rodków"prywatnych), 
- wk adu" w asnego" prywatnego" wymaganego" przepisami" pomocy" publicznej" (w przypadku 

projektów"obj#tych"pomoc!"publiczn!), 
- wk adu"w asnego"w"ramach"kosztów"bezpo%rednich, 
- wk adu"w asnego"w"ramach"kosztów"po%rednich. 
 
Wk"ad! niepieni$&ny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) 
np."nieruchomo%ci,"urz!dze*,"materia ów"(surowców),"warto%ci"niematerialnych" i"prawnych,"
ekspertyz" lub" nieodp atnej" pracy" wykonywanej" przez" wolontariuszy" na" podstawie" ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia%alno#ci!po"ytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Wk ad"niepieni#&ny"mo&e"by$"wnoszony"przez"Beneficjenta: 
- ze"sk adników"jego"maj!tku"(np."nieruchomo%ci), 
- z" maj!tku" innych" podmiotów" (je&eli" mo&liwo%$" taka" wynika" z" przepisów" prawa" oraz"

zostanie" to" uj#te" w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie � np." Beneficjent" b#d!cy"
organizacj!" pozarz!dow!" wnosi" wk ad" w" postaci" nieruchomo%ci" udost#pnionej" przez"
gmin#," przy" czym" mo&liwo%$" wykorzystywania" przez" niego" tej" nieruchomo%ci" zosta a"
uregulowana w umowie"dzier&awy), 

- w postaci"%wiadcze*"wykonywanych"przez"wolontariuszy. 

                                                                 
18 Mo&liwo%$" wnoszenia" wk adu" strony" trzeciej" dotyczy" wy !cznie" projektów" skierowanych" do" pracodawców," którzy" deleguj!"
swoich"pracowników"na"szkolenie. 
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W przypadku wniesienia do projektu wk"adu!w"asnego!niepieni$&nego nale&y: 
1. w polu H. Harmonogram rzeczowo-finansowy: 

- je&eli" wk ad" niepieni#&ny" wnoszony" jest" w" formie" rzeczowej, w" pozycjach" bud&etu"
stanowi!cych"wk ad"rzeczowy, zaznaczy$"kolumn#"�Wk ad"rzeczowy�, 

- w kolumnie �Nazwa kosztu�19 przy" nazwie" poszczególnych" kosztów" stanowi!cych" wk ad 
niepieni#&ny" uwzgl#dni$" zapis �(wk%ad! niepieni$"ny)�! lub �(wk%ad! niepieni$"ny! � 
rzeczowy)�, w"zale&no%ci"od"tego,"czy"dana"pozycja"wk adu"niepieni#&nego"jest"wk adem"
rzeczowym, 

2. przedstawi$" szczegó owe" informacje w polu M.2.1" Metodologia" wyliczenia" wk adu"
w asnego" (w" ramach" kosztów" bezpo%rednich" i" kosztów" po%rednich), zgodnie 
z"wytycznymi"zawartymi"w"cz#%ci"M."niniejszej Instrukcji. 

 
W przypadku wniesienia do projektu wk"adu!w"asnego pieni$&nego nale&y: 
1. w polu H. Harmonogram rzeczowo-finansowy: 

- w kolumnie �Nazwa kosztu�20,przy" nazwie" poszczególnych" kosztów" stanowi!cych" wk ad"
pieni#&ny"uwzgl#dni$"zapis �(wk%ad!pieni$"ny)�, 

2. przedstawi$" szczegó owe" informacje w polu M.2.1" Metodologia" wyliczenia" wk adu"
w asnego" (w" ramach" kosztów" bezpo%rednich" i" kosztów" po%rednich), zgodnie 
z"wytycznymi"zawartymi"w"cz#%ci"M."niniejszej"Instrukcji. 

 
Wk"ad! pieni$&ny nie" musi" stanowi$" w asno%ci Beneficjenta. Jest on wnoszony przez 
Beneficjenta," ale" mo&e" pochodzi$" z" ró&nych" 'róde ," w" tym" np." z" op at" od" uczestników"
projektu," samorz!du" lokalnego," Partnerów" projektu" (w" przypadku" projektów" partnerskich),"
wp at" pracodawców" z" tytu u" uzyskanego" wsparcia (w" tym" z" tytu u" uzyskanej" pomocy"
publicznej). 
 
Celem" zapewnienia" okre%lonej" wysoko%ci" wk adu" w asnego" mo&liwe" jest"  !czenie" ró&nych"
jego" form," np." cz#%ciowe" wniesienie" wk adu" w asnego" w" postaci" pracy" wolontariusza,"
a cz#%ciowe"w"postaci"wk adu"rzeczowego. 
 
<!czna" kwota" wk adu" w asnego" zostanie" wyliczona" automatycznie" na" podstawie" informacji"
wprowadzonych w wierszach: 

- w"tym"wk ad"prywatny, 
- w"tym"wk ad"prywatny"wymagany"przepisami"pomocy"publicznej, 
- w"tym"w"ramach"kosztów"bezpo%rednich, 
- w"tym"w"ramach"kosztów"po%rednich, 
przy" czym"  !czna" kwota" wk adu" w asnego" w" projekcie" jest" sum!" wk adu" w asnego"
wnoszonego w ramach"kosztów"bezpo%rednich"i"wk adu"w"ramach"kosztów"po%rednich. 
 
W wierszu w" tym" wk ad" prywatny nale&y" wskaza$" kwot#" wk adu," który" planowany" jest" do"
wniesienia"ze"%rodków"prywatnych"(mog!"to"by$"np."%rodki"prywatne"Beneficjenta,"Partnera,"
op aty" od" uczestników" projektu)." W" wierszu" tym" nale&y" uwzgl#dni$" wk ad" ze" %rodków"
prywatnych"wynikaj!cy"z"wyliczenia"poziomu"intensywno%ci"pomocy"publicznej"w"odniesieniu 
do"wydatków"obj#tych"pomoc!"publiczn!. 
 
Wiersz w" tym" wk ad" prywatny" wymagany" przepisami" pomocy" publicznej dotyczy" wy !cznie"
projektów" obj#tych" pomoc!" publiczn!" i" obejmuje" kwot#" wk adu" ze" %rodków" prywatnych, 
wynikaj!c!"z wyliczenia"poziomu"intensywno%ci pomocy publicznej. W przypadku wnoszenia 
tego" rodzaju" wk adu" do" projektu, w polu G. Pomoc publiczna/pomoc de minimis nale&y"
przedstawi$"metodologi#"jego"wyliczenia. 

                                                                 
19 Edycja kolumny �Nazwa"kosztu� odbywa"si#"z"poziomu"pola"D.1.4. 
20 Edycja kolumny �Nazwa"kosztu� odbywa"si#"z"poziomu pola D.1.4. 
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W wierszu w" tym" w" ramach" kosztów" bezpo%rednich nale&y" uwzgl#dni$" kwot#" wk adu"
w asnego,"który"b#dzie"wniesiony"w"ramach"kosztów"bezpo%rednich. 
 
W wierszu w"tym"w"ramach"kosztów"po%rednich nale&y"uwzgl#dni$"kwot#"wk adu"w asnego,"
który"b#dzie"wniesiony"w"ramach"kosztów"po%rednich. 
 
Szczegó owe" zasady" dot." wnoszenia" wk adu" w asnego" zawarte" s!" w Podr$czniku!
kwalifikowania!wydatków. 
 
WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE 
 
Wnioskowana" kwota" dofinansowania" (w" tym" wspó finansowanie" UE," czyli" %rodki" EFS)"
wype niana" jest"automatycznie"na"podstawie" informacji"nt."planowanych"w"ramach"projektu"
kosztów"oraz"wk adu"w asnego,"który"zostanie"wniesiony"do"projektu. 
 
DOCHÓD 
 
Co"do"zasady,"w"projektach"wspó finansowanych"z"EFS,"pole"nie"powinno"by$"wype niane. 
 

J. Analiza ryzyka 

 
J. Analiza ryzyka 
Pole Nie dotyczy (pole do zaznaczenia) 
W projektach pozakonkursowych nie jest!mo&liwy!wybór!opcji!�Nie dotyczy�. 
 
J.1"Analiza"jako%ciowa"ryzyka 
Przej%cie"do"edycji pola"nast#puje"poprzez"opcj# Dodaj"analiz#. Aktywna"staje"si#"wówczas 
tabela, w"której"nale&y"zidentyfikowa$"ryzyko zwi!zane"z"realizacj!"projektu,"oceni$ stopie*"
prawdopodobie*stwa" wyst!pienia danego" ryzyka" oraz" przedstawi$" opis mo&liwych 
sposobów minimalizacji"oraz"przeciwdzia ania"danemu"ryzyku. 
 
Zmieniaj!ce" si#" warunki" wewn#trzne" i" zewn#trzne" wywo uj!" ryzyko," które" ma" wp yw" na"
osi!gni#cie" za o&e*" projektu." Wyst!pienie" ryzyka" mo&e" prowadzi$" do" nieosi!gni#cia"
wska'ników" projektu, a w efekcie do niezrealizowania projektu zgodnie z jego pierwotnymi 
za o&eniami." Dzi#ki" w a%ciwie" przeprowadzonej" analizie" ryzyka" i" w a%ciwemu" zarz!dzaniu"
ryzykiem" mo&liwe" jest" zwi#kszenie" prawdopodobie*stwa" osi!gni#cia" za o&e*" projektu, 
rozumianych"jako"wska'niki"okre%lone"w polu E. Cele projektu. 
 
Wnioskodawca"mo&e"zastosowa$"dowoln!"metod#"analizy"ryzyka. Kluczowe jest dokonanie 
w a%ciwej" oceny" ryzyka" i" odpowiednie" zaplanowanie" projektu" w" tym" zakresie," co" umo&liwi"
skuteczne"przeciwdzia anie"nieprzewidzianym"problemom"bez"uszczerbku"dla"za o&onych"do"
zrealizowania" zada*," odst#pstw" od" harmonogramu realizacji oraz bez" konieczno%ci"
ponoszenia"dodatkowych"wydatków. 
 
W"kolumnie"�Wska'nik�"nale&y"wybra$"z" listy"rozwijanej"wska'nik, dla"którego"dokonywana"
jest"analiza"ryzyka."Nale&y"obligatoryjnie przedstawi$"analiz#"ryzyka"dla"co najmniej jednego 
wska'nika" produktu" lub" rezultatu," spo%ród" wska'ników" wynikaj!cych" ze Wspólnej" Listy 
Wska'ników"Kluczowych przewidzianych w projekcie w polu E. 
 
W kolumnie" �Ryzyko" zwi!zane" z realizacj!" projektu" oraz" jego" eksploatacj!� Wnioskodawca 
identyfikuje" sytuacje," których" wyst!pienie" utrudni" lub" uniemo&liwi" osi!gni#cie" warto%ci"
docelowej danego wska'nika. W tym polu nale&y" zawrze$" opis" poszczególnych" rodzajów"
ryzyka" mog!cych" wyst!pi$" w" projekcie" i" stopie*" ich" ewentualnego" wp ywu" na" osi!gni#cie"
za o&e*" projektu." Nale&y" opisywa$" zw aszcza" ryzyko" niezale&ne" od" Wnioskodawcy, co do 
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którego" wyst!pienia" i" oddzia ywania" na" projekt zachodzi" wysokie" prawdopodobie*stwo. 
Nie"nale&y"natomiast"opisywa$"sytuacji"dotycz!cych"ryzyka,"które"spe nia"dwa"warunki:" jest"
niezale&ne"od"dzia a*"Wnioskodawcy, i"co"do"którego"wyst!pienia"i"oddzia ywania"na"projekt"
zachodzi" niskie" prawdopodobie*stwo (np." utrudnienie" lub" uniemo&liwienie" osi!gni#cia"
za o&e*" projektu" na" skutek" kl#ski" &ywio owej)." Wnioskodawca" powinien" równie&" opisa$"
sytuacje"dotycz!ce"ryzyka,"które"jest"zale&ne"od"podejmowanych"przez"niego"dzia a*,"o" ile"
uzna,"&e"mog!"one"znacz!co"wp yn!$"na"realizacj#"za o&e*"projektu. 
 
Nale&y" równie&" wskaza$," w" jaki" sposób" zidentyfikowane" zostanie" wyst!pienie" opisanych 
sytuacji" zaj%cia" ryzyka." Wyst!pienie" sytuacji" ryzyka" jest" sygna em" do" zastosowania"
odpowiedniej"strategii"zarz!dzania"ryzykiem."Identyfikacja"wyst!pienia"sytuacji"ryzyka mo&e"
by$"dokonana"np."poprzez: 
- analiz#" wyj%ciowych" za o&e*" projektu" i" porównywanie" ich" z" rzeczywistymi efektami 

realizacji projektu, 

- gromadzenie informacji o ryzyku w projekcie, 

- porównywanie"danych"dotycz!cych"zako*czonej realizacji podobnych"projektów, 

- weryfikowanie"poprawno%ci"za o&e*"projektu"przyj#tych na etapie jego planowania. 
 
W" kolumnie" �Prawdopodobie*stwo" wyst!pienia" ryzyka�" nale&y" dokona$" oceny" stopnia"
prawdopodobie*stwa,"&e"dane"ryzyko"wyst!pi"podczas realizacji projektu. 
 
W kolumnie" �Uzasadnienie" wskazuj!ce" na:" mo&liwe" sposoby" minimalizacji" ryzyka" 
(w" przypadku" jego" wyst!pienia)," przeciwdzia ania" ryzyku�" � nale&y" opisa$" dzia ania," które"
zostan!" podj#te" w" celu" zmniejszenia" prawdopodobie*stwa wyst!pienia" sytuacji" ryzyka 
(zapobieganie) oraz w przypadku wyst!pienia"sytuacji"ryzyka"(minimalizowanie). Opisywane 
tu dzia ania"powinny"by$"planowane na"podstawie"wcze%niej"przeprowadzonej"analizy"ryzyka"
i"stanowi$"sposób"rozwi!zywania"problemów"zwi!zanych"z"ryzykiem. 
 
Wnioskodawca"mo&e"przyj!$"nast#puj!ce"strategie reagowania na ryzyko: 

- unikanie (zapobieganie) � opracowanie" za o&e*" projektu" w" sposób" pozwalaj!cy 
na" wyeliminowanie" ryzyka" i" zwi#kszenie" prawdopodobie*stwa" osi!gni#cia" za o&onych"
celów."Przyk adem"dzia a*"zapobiegaj!cych"wyst!pieniu"sytuacji"ryzyka"jest"zwi#kszenie"
dost#pnych"zasobów"lub"pos ugiwanie"si#"wypróbowanymi"sposobami"realizacji projektu, 

- transfer � przeniesienie"zarz!dzania ryzykiem na inny podmiot, 

-  agodzenie" (minimalizowanie)" � zmniejszenie prawdopodobie*stwa" i" minimalizowanie"
ewentualnych" skutków" wyst!pienia" ryzyka" poprzez" zaplanowanie" odpowiednich" dzia a*."
Strategia" polega" w" tym" przypadku" na" przygotowaniu" planu"  agodzenia ryzyka 
i" monitorowaniu" dzia a*" realizowanych" na" podstawie" tego" planu." Podj#cie" okre%lonych"
dzia a*" mo&e" wi!za$" si#" ze" zmian!" harmonogramu" realizacji" projektu," bud&etu" projektu"
oraz"struktury"zarz!dzania projektem, 

- akceptacja � przyj#cie" ryzyka" i" ponoszenie" skutków" jego" wyst!pienia," które" mo&e" by$"
zwi!zane" ze" zmian!" metod" zarz!dzania" projektem lub zabezpieczeniem rezerwowych 
zasobów. 

 
Zalecane" jest" komplementarne" przyj#cie" strategii! unikania! oraz! "agodzenia! ryzyka!
nieosi'gni$cia! za"o&e*! projektu." Nale&y" za o&y$," &e" zastosowanie" jedynie" strategii"
unikania"ryzyka"mo&e"okaza$"si#"w"przypadku"danego"projektu"niewystarczaj!ce"i"konieczne"
b#dzie"wdro&enie"opracowanego"wcze%niej"planu" agodzenia"ryzyka"opisanego"we"wniosku"
o dofinansowanie projektu. 
 
Na" podstawie" informacji" przedstawionych" przez" Wnioskodawc#," ocenie" podlega$" b#dzie"
kompletno%$ i"trafno%$ analizy ryzyka. 
 

K. O#wiadczenia Wnioskodawcy 
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W" cz#%ci" K. zawarte" s!" konieczne" o%wiadczenia" (z polami do zaznaczenia)," które"
Wnioskodawca obligatoryjnie zaznacza przy"wype nianiu"wniosku"o"dofinansowanie projektu. 
Zdecydowana" wi#kszo%$" o%wiadcze*" jest" wymagana" od" wszystkich" Wnioskodawców, 
ale w pojedynczych przypadkach dane o%wiadczenie" b#dzie" nieadekwatne," tj." nie" b#dzie"
dotyczy$ danego Wnioskodawcy i jego projektu. 
 
Na podstawie art. 37 ust. 4 Ustawy o%wiadczenia" oraz dane zawarte we wniosku 
o"dofinansowanie"projektu"s!"sk adane"pod"rygorem"odpowiedzialno%ci"karnej" za"sk adanie"
fa szywych" zezna*." Wzór" wniosku" o" dofinansowanie" projektu" zawiera" wi#c" klauzul#"
nast#puj!cej"tre%ci:"�+wiadomy!odpowiedzialno#ci!karnej!za!podanie!fa%szywych!danych!lub 
z%o"enie!fa%szywych!o#wiadcze&,!wynikaj cej!z!przepisów!art.!297!§!1!ustawy!Kodeks!karny!
(Dz.U z 1997 r.!nr!88,!poz.!553!z!pó*n.!zm.)!o#wiadczam,!i"!informacje!zawarte!w!niniejszym!
wniosku,! o#wiadczeniach! oraz! w! do% czonych! jako! za% czniki! dokumentach! s ! zgodne 
z!prawd .�. 
 

L. Harmonogram realizacji projektu 

 
Pole +Dodaj/usu*"etap 
Harmonogram realizacji projektu stanowi" integraln!" cz#%$" wniosku" o" dofinansowanie" i" ma"
form#" tabeli," przedstawiaj!cej okres realizacji projektu" w" uj#ciu" kwartalnym" tj." w postaci 
kwarta ów" kalendarzowych." Kolumny" okre%laj!ce" poszczególne" kwarta y" i" lata" realizacji"
projektu" tworzone" s!" automatycznie" na" podstawie" pola" D.1.1 Okres realizacji projektu. 
W przypadku dokonania zmiany i zapisu danych w polu D.1.1,"uaktualni!"si#"automatycznie 
informacje zawarte w polu L. Jednocze%nie" do" harmonogramu" realizacji" projektu"
automatycznie" przenoszone" s!" zadania" zdefiniowane" w" polu" D.1.4 wniosku. 
 
Ze" wzgl#du" na" kryterium" racjonalno%ci" harmonogramu" realizacji" projektu, w punkcie L. 
obowi!zkowo"nale&y"oznaczy$"czas"trwania"zdefiniowanych"zada*. 
 
W celu dokonania zaznaczenia okresu trwania danego" zadania" nale&y" okre%li$ jego 
etap/etapy" u&ywaj!c" w" tym" celu" opcji" +" Dodaj/usu*" etapy." W" pojawiaj!cym" si#" oknie 
dialogowym" nale&y" wprowadzi$" nazw#" danego" etapu zadania, a po zapisaniu 
wprowadzonych"danych,"zaznaczy$"odpowiednie pole do zaznaczenia oznaczaj!ce kolejny 
kwarta "(kolejne"kwarta y)"realizacji"projektu. 
 

M.!Uzasadnienie!kosztów 

 
M.1"Uzasadnienie"kosztów 
 
Je&eli" w" projekcie" nie" wyst#puje" dana" sytuacja" wymagaj!ca" uzasadnienia," we" w a%ciwym"
polu"nale&y"wpisa$"�Nie"dotyczy�. 
 
M.1.1 Uzasadnienie zlecania us ug"merytorycznych w projekcie 
Je&eli" w" projekcie" przewidziano" zlecenie us ug" merytorycznych," w polu tym w" sposób"
wyczerpuj!cy" powinny" zosta$" opisane" przyczyny zlecania realizacji cz#%ci" projektu"
wykonawcom"zewn#trznym."Nale&y"podkre%li$,"&e"Wnioskodawca"musi"uzasadni$,"dlaczego"
dan!" us ug#" merytoryczn!" chce" zleci$" wykonawcy" i" dlaczego" nie" jest" w stanie sam jej 
zrealizowa$," okre%li$" powody" takiej" decyzji" (np." mo&e" to" wynika$" z" braku" odpowiedniego"
potencja u)." Przy" zlecaniu" realizacji cz#%ci" projektu" nale&y" pami#ta$" przede" wszystkim 
o" przestrzeganiu" przepisów" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. � Prawo! zamówie&!
publicznych oraz"zasady"konkurencyjno%ci"(zastosowanie"mo&e"mie$"równie&"ustawa z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o dzia%alno#ci! po"ytku! publicznego i o wolontariacie) � w zakresie, 
w" jakim" maj!" one" zastosowanie" do" Wnioskodawcy" lub" jego" Partnerów." Dodatkowo"
Wnioskodawca"musi"pami#ta$,"&e"faktyczn!"realizacj# zleconej"us ugi"merytorycznej"nale&y"
udokumentowa$"zgodnie"z"umow!"zawart!"z"wykonawc!. 
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M.1.2 Uzasadnienie dla cross-financingu 
Je&eli" w" projekcie" przewidziano" wydatki" w" ramach" finansowania" krzy&owego" (cross-
financingu) w" polu" tym" nale&y" przedstawi$" uzasadnienie" dla" tych" wydatków. Wszystkie 
wydatki poniesione jako wydatki w ramach cross-financingu powinny" zosta$" uzasadnione 
w" kontek%cie" niezb#dno%ci" ich" poniesienia" dla" realizacji" konkretnych" zada*" w" ramach"
projektu, ze wskazaniem, dlaczego"projekt"nie"móg by"zosta$ zrealizowany bez ponoszenia 
wydatków"w ramach cross-financingu."Nale&y"zwróci$"szczególn!"uwag#"na"definicj#"cross-
financingu zawart! w Podr$czniku!kwalifikowania!wydatków. 
 
M.1.3" Uzasadnienie" sposobów" pozyskania" %rodków" trwa ych" i" warto%ci" niematerialnych 
i prawnych 
Je&eli" w" projekcie" przewidziano" wydatki" na" zakup" %rodków" trwa ych, w" polu" tym" nale&y"
przedstawi$"szczegó owe"uzasadnienie. 
Uzasadnienie" konieczno%ci" pozyskania" %rodków" trwa ych" oraz" warto%ci" niematerialnych 
i prawnych" niezb#dnych" do" realizacji" projektu" powinno" uwzgl#dnia$" w" szczególno%ci"
informacje"nawi!zuj!ce"do: 
- okresu realizacji projektu oraz jego przedmiotu i celu, 

- %rodków" trwa ych" lub" warto%ci" niematerialnych" i" prawnych b#d!cych" w" posiadaniu"
Wnioskodawcy," to&samych" lub" zbli&onych do planowanych do pozyskania w ramach 
projektu, w tym %rodków" trwa ych" lub" warto%ci" niematerialnych" i" prawnych nabytych 
w ramach"projektów"wspó finansowanych"ze"%rodków"publicznych, 

- wyboru najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody pozyskania %rodków"
trwa ych" oraz" warto%ci" niematerialnych" i" prawnych" niezb#dnych" do" realizacji" projektu" 
(np. zakup, leasing, amortyzacja). 

 
W polu tym nale&y" równie&" analogicznie uzasadni$" konieczno%$" oraz" sposób" pozyskania"
warto%ci"niematerialnych"i"prawnych uj#tych"w"bud&ecie projektu. 
 
M.1.4"Uzasadnienie"dla"wydatków"ponoszonych"poza"terytorium"UE 
Aktualny" na" dzie*" wezwania" do" z o&enia" wniosku"Podr$cznik! kwalifikowania!wydatków nie 
przewiduje"mo&liwo%ci"ponoszenia"wydatków"poza"terytorium"UE. 
 
M.1.5 Uzasadnienie dla kwalifikowalno%ci"VAT 
W" polu" tym" nale&y" przedstawi$ uzasadnienie (np." podstaw#" prawn!)" dla opcji 
kwalifikowalno%ci"VAT"wybranej"w"polu"F.1."W"przypadku"cz#%ciowej"kwalifikowalno%ci"VAT"
nale&y" wskaza$" numery" pozycji" bud&etowych," dla" których" VAT" jest" kosztem"
niekwalifikowalnym,"tj."takich,"które"nie"zawieraj!"VAT. 
 
M.1.6 Uzasadnienie dla sposobu wyliczenia dochodu 
Pole" to" wype niaj!" tylko" Wnioskodawcy," którzy" planuj' w ramach realizowanego projektu 
osi!gn!$" dochód" (dotyczy" tylko" i" wy !cznie" dochodu," o" którym" mowa w art. 61 
Rozporz dzenia! ogólnego)." Powy&sze" uzasadnienie" nie" dotyczy" Wnioskodawców," którzy"
mog' w ramach realizowanego" projektu" osi!gn!$" dochód" wyst#puj!cy"w" ramach"realizacji"
projektu, zgodnie z Podr$cznikiem!kwalifikowania!wydatków. 
 
M.1.7 Uzasadnienie"poszczególnych"wydatków"wskazanych"w"szczegó owym"bud&ecie 
W" polu" tym" nale&y" przedstawi$" wyja%nienia" (uzasadnienie) dla" tych" wydatków"
przewidzianych w" bud&ecie" projektu," które odbiegaj!" od" stawek" rynkowych." Obligatoryjnie 
dotyczy to takich pozycji," które" zosta y" uj#te" w" katalogu maksymalnych dopuszczalnych 
stawek"dla"przyk adowych"towarów"i"us ug, opracowanym dla danegoprojektu. 
 
W"przypadku"projektów,"których"miejsce"realizacji"wykracza"poza"województwo"ma opolskie,"
w"polu"tym"nale&y"opisa$"finansowy"aspekt realizacji danego zadania"(lub"jego"cz#%ci) poza 
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województwem" ma opolskim," tj." wskaza$," które" wydatki" b#d!" ponoszone" poza" terenem"
województwa"ma opolskiego. 
 
W" przypadku" wydatków" okre%lonych" w" bud&ecie" w" sposób" ogólny" (np." komplety" czy"
zestawy)"nale&y"wskaza$,"co"wchodzi"w"sk ad"kompletu"czy"zestawu. Podobnie w przypadku 
pozycji" bud&etowych," dla" których" stawka" jest" uzale&niona" od" przyj#tych" przez"
Wnioskodawc#" parametrów" natury" technicznej," np." liczba/rodzaj" posi ków" w" ramach" us ugi"
cateringu,"wielko%$ i"wyposa&enie"wynajmowanej"sali"szkoleniowej itp. 
 
W polu M.1.7 nale&y" równie&" obligatoryjnie przedstawi$" opis" wydatków" rozliczanych 
w oparciu o stawki jednostkowe zawieraj!cy"co"najmniej: 
- przyporz!dkowanie"stawek"jednostkowych"do"poszczególnych"zada*, 
- proponowane przez" Wnioskodawc#" dokumenty," które" b#d!" potwierdza y" wykonanie"

poszczególnych" dzia a* (i" zwi!zanych" z" nimi" wska'ników)" rozliczanych" dan!" stawk!"
jednostkow!"(wykaz"dokumentów"potwierdzaj!cych"wykonanie"ka&dego"z"dzia a*). 

 
M.2"Uzasadnienie"wk adu w asnego 
M.2.1"Metodologia"wyliczenia"wk adu"w asnego"(w"ramach"kosztów"bezpo%rednich"i"kosztów"
po%rednich) 
W" polu" tym" Wnioskodawca" przedstawia" jaki" wk ad" w asny," w" tym" wk ad" rzeczowy" b#dzie"
wnoszony do projektu. Nale&y"podkre%li$,"&e"wk ad"niekoniecznie"musi"by$"wnoszony"przez"
Beneficjenta." Wk ad" mo&e" wnie%$ tak&e" Partner," jak" równie&" uczestnicy projektu, o ile 
przedmiotowe" %rodki" zostan! uwzgl#dnione" we" wniosku" o" dofinansowanie" projektu jako 
wk ad"w asny. 
 
Opis w tym polu powinien" by$" %ci%le" powi!zany" z zapisami pola D.2 Potencja  
i"do%wiadczenie"Wnioskodawcy i Partnerów i Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
 
W przypadku!wnoszenia!do!projektu!wk"adu!w"asnego!rzeczowego,!w polu!tym!nale&y: 
- wymieni$"wszystkie"pozycje"kosztów"bezpo%rednich"obj#te"wk adem"w asnym rzeczowym 

ze wskazaniem ich charakteru �(wk%ad!niepieni$"ny!� rzeczowy)� oraz"'róde , 
- szczegó owo"opisa$"wk ad"rzeczowy"wnoszony"w"ramach"kosztów"po%rednich, 

- przedstawi$" sposób" wyceny" poszczególnych" wydatków" wnoszonych" w" ramach" wk adu"
rzeczowego (w kosztach"bezpo%rednich"i"po%rednich), 

- przedstawi$"uzasadnienie"dla"przewidzianego"w"projekcie"wk adu"rzeczowego. 
 
W! przypadku! wnoszenia! do! projektu! wk"adu! w"asnego! niepieni$&nego,!w polu tym 
nale&y: 
- wymieni$" wszystkie" pozycje" kosztów" bezpo%rednich" stanowi!cych" wk ad" w asny"

niepieni#&ny"ze"wskazaniem"ich"charakteru"(�wk%ad!niepieni$"ny�!lub �wk%ad!niepieni$"ny!
- rzeczowy�)"oraz"'róde , 

- szczegó owo" opisa$" 'ród a" i" przeznaczenie wk adu" niepieni#&nego" (w" tym" wk adu"
niepieni#&nego"rzeczowego)"wnoszonego w ramach kosztów"po%rednich, 

- przedstawi$" sposób" wyceny" poszczególnych" wydatków" wnoszonych" w" ramach" wk adu"
niepieni#&nego,"w"tym"wk adu"rzeczowego"(w"kosztach"bezpo%rednich"i po%rednich), 

- przedstawi$"uzasadnienie"dla"przewidzianego"w"projekcie"wk adu"niepieni#&nego,"w tym 
wk adu"rzeczowego. 

 
W! przypadku! wnoszenia! do! projektu! wk"adu! w"asnego! pieni$&nego,! w polu tym 
nale&y: 
- wymieni$" wszystkie" pozycje" kosztów" bezpo%rednich" stanowi!cych" wk ad" w asny"

pieni#&ny"ze"wskazaniem"ich"charakteru"(�pieni$"ny�) oraz"'róde , 
- szczegó owo" opisa$" 'ród a" i" przeznaczenie wk adu" pieni#&nego" wnoszonego" w" ramach"

kosztów"po%rednich, 

- przedstawi$"uzasadnienie"dla"przewidzianego"w"projekcie"wk adu"pieni#&nego. 



 
 

Za !cznik"nr"3 

do"Regulaminu"przygotowania"i"oceny"projektów"sk adanych"w"trybie"pozakonkursowym"w ramach osi 

1, 9, 10 RPO WM 2014-2020.(EFS) 

 

Specyficzne warunki dla projektów wspó!finansowanych z EFS 

 

I. Specyficzne warunki dla projektu realizowanego w trybie 
pozakonkursowym w ramach Dzia!ania 9.3 Wsparcie ekonomii 
spo!ecznej � Typ projektu B. dzia!ania koordynacyjne w obszarze 
ekonomii spo!ecznej prowadzone na poziomie regionalnym 
 

Realizuj!c"projekt"w"ramach"Dzia ania"9.3 RPO WM,"Beneficjent"zobowi!zany"jest do stosowania 

specyficznych" wymaga#" wskazanych" w" SZOOP" RPO WM 2014�2020 oraz Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsi!wzi!" w obszarze w#$czenia spo#ecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem %rodków Europejskiego Funduszu Spo#ecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Wnioskodawca powinien zatem  

w szczególno$ci"zwróci%"uwag&"na"przedstawione"poni'ej warunki wynikaj!ce"z"ww."dokumentów. 

 

Warunki realizacji  

wynikaj"ce z SZOOP RPO WM 2014-2020, z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsi wzi !"w"obszarze"w#$czenia"spo#ecznego"i"zwalczania"ubóstwa"z wykorzystaniem 

%rodków"Europejskiego"Funduszu"Spo#ecznego"i"Europejskiego"Funduszu"Rozwoju"

Regionalnego na lata 2014-2020 

 

1. W" ramach" dzia a#" koordynacyjnych" dotycz!cych" ekonomii" spo ecznej" mog!" by%"

realizowane jedynie nast&puj!ce"dzia ania: 

a) tworzenie" regionalnych" sieci" wspó pracy" OWES" dzia aj!cych" w" regionie," w" tym"

w szczególno$ci" poprzez" organizowanie" regionalnych" spotka#" sieciuj!cych" dla"

OWES," umo'liwiaj!cych" wymian&" informacji" pomi&dzy" o$rodkami" na" temat"

podejmowanych" dzia a#," post&pów" i" problemów" w" realizacji" wsparcia," stosowanych"

rozwi!zaniach" i" metodach" pracy" itp.," a" tak'e" agregowanie" informacji" na" temat"

dzia alno$ci OWES"i"wyników"ich"pracy"na"poziomie"ca ego"regionu"oraz"uspójnianie"

i synchronizowanie" tych" dzia a#" w" regionie." Wspieranie" dzia a#" OWES"

nakierowanych na jednostki"samorz!du"terytorialnego; 

b) tworzenie"regionalnych"sieci"podmiotów"ekonomii"spo ecznej"(klastry,"franczyzy)"oraz"

w !czanie" podmiotów" ekonomii" spo ecznej" w istniej!ce" na" poziomie" regionalnym"

organizacje"bran'owe"(sieci,"klastry); 
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c) tworzenie" regionalnych" sieci" kooperacji" podmiotów" ekonomii" spo ecznej"

o charakterze"reintegracyjnym"(CIS,"KIS,"ZAZ,"WTZ),"maj!cych"umo'liwi%"wzajemne"

uczenie" si&" i" wymian&" informacji oraz wsparcie tych podmiotów" w" osi!ganiu"

standardów"us ug; 

d) inicjowanie" wspó pracy" jednostek" systemu" pomocy" spo ecznej," podmiotów" ekonomii"

spo ecznej" o" charakterze" reintegracyjnym," OWES" dla" zwi&kszenia" synergii" dzia a#"

podejmowanych przez te podmioty w procesie" aktywizacji" osób" zagro'onych"

ubóstwem"lub"wykluczeniem"spo ecznym"i"wzrostu"zatrudnienia"w"sektorze"ekonomii"

spo ecznej" m.in." w" celu" zapewnienia" ci!g o$ci" procesu" reintegracyjnego," a" tak'e"

wspó pracy"ww."podmiotów"z" innymi"podmiotami"takimi"jak"szko y,"uczelnie"wy'sze,"

instytucje"rynku"pracy,"przedsi&biorstwa)"m.in."w"celu"upowszechniania"idei"ekonomii"

spo ecznej"w$ród"uczniów"i"studentów"oraz"w"celu"zwi&kszenia"liczby"sta'y"i"praktyk"

w"podmiotach"ekonomii"spo ecznej"czy"te'"w"typowych"przedsi&biorstwach; 

e) budowanie"powi!za#"pomi&dzy"nauk!,"biznesem"i"ekonomi!"spo eczn!"na"poziomie"

regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu 

nawi!zania"sta ej"wspó pracy; 

f) organizacja" przedsi&wzi&%" s u'!cych" zwi&kszaniu" widoczno$ci" podmiotów" ekonomii 

spo ecznej" jako"dostawców"produktów"i"us ug"oraz"wspieranie"sprzeda'y"produktów" 

i"us ug"$wiadczonych"przez"podmioty"ekonomii"spo ecznej"na"poziomie"regionalnym"

(np." targi" ekonomii" spo ecznej," sprzeda'" produktów" i" us ug" podmiotów" ekonomii"

spo ecznej za pomoc!"jednego"regionalnego"portalu); 

g) wspó praca" z" jednostkami" samorz!du" terytorialnego" i innymi podmiotami lokalnymi, 

w szczególno$ci" podmiotami" ekonomii" spo ecznej," w" zakresie" tworzenia" lokalnych"

planów"rozwoju"ekonomii"spo ecznej"(spotkania,"wymiana informacji, dobre praktyki, 

doradztwo),"stosowania"klauzul"spo ecznych/spo ecznie"odpowiedzialnych"zamówie#"

publicznych,"zlecania"zada#"podmiotom"ekonomii"spo ecznej, 

h) wspieranie" realizacji" przez" podmioty" ekonomii" spo ecznej" us ug" u'yteczno$ci"

publicznej i"wspó praca"z"OWES"w"tym"zakresie; 

i) zapewnienie funkcjonowania regionalnego komitetu do" spraw" ekonomii" spo ecznej,"

o którym" mowa" w" KPRES," i" organizowanie" jego" prac" oraz" tworzenie" mo'liwo$ci"

wspó pracy" kluczowych" interesariuszy" w" zakresie" kreowania" rozwoju ekonomii 

spo ecznej"w"regionie; 
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j) wyznaczanie" kierunków" rozwoju" ekonomii" spo ecznej," aktualizacja" regionalnego"

wieloletniego" planu" rozwoju" ekonomii" spo ecznej" oraz" analiza" i" koordynacja" jego"

wdra'ania, 

k) reprezentowanie" interesów" sektora" ekonomii" spo ecznej" na poziomie regionalnym 

oraz" w !czenie" ekonomii" spo ecznej" do" strategii" rozwoju" województwa" w" obszarach"

zwi!zanych"z"rynkiem"pracy,"integracj!"spo eczn!,"rozwojem"przedsi&biorczo$ci"oraz"

innowacji," rozwojem" us ug" u'yteczno$ci" publicznej oraz innymi priorytetami, 

w ramach"których"jest"mo'liwy"regionalny"rozwój"ekonomii"spo ecznej. 

2. *!czny" bud'et" na" dzia ania" koordynacyjne" w" obszarze" ekonomii" spo ecznej" (wk ad"

UE" i" wk ad" krajowy)" nie" mo'e" przekroczy%" kwoty" 5" 040" 000" z " w" ca ym" okresie"

realizacji RPO WM, co oznacza,"'e"$rednio"w"ca ym"okresie"programowania"roczna"

kwota"na"dzia ania"koordynacyjne"wynosi"nie"wi&cej"ni'"720"000"z . 

3. Warto$%" dofinansowania" ca kowitego" nie" mo'e" przekroczy%" 85+" wydatków"

kwalifikowalnych. 

4. Warto$%"wk adu"w asnego"Beneficjenta"nie"mo'e"stanowi%"mniej"ni'"15"+"wydatków"

kwalifikowalnych. 

5. Warto$%" wydatków" poniesionych" na" zakup" $rodków" trwa ych" nie" mo'e" w projekcie 

przekroczy%"10"% finansowania unijnego.  

6. Projekt" powinien" zak ada%" wspó prac&" Regionalnego O$rodka Polityki" Spo ecznej 

z o$rodkami wsparcia" ekonomii" spo ecznej," z" którymi wspólnie" ustala" plan 

i"zasady"wspó pracy"oraz"realizacji"wspólnych"inicjatyw." 

II. Specyficzne warunki dla projektu realizowanego w trybie 
pozakonkursowym w ramach Poddzia!ania 10.1.4 Ma#opolska"
Chmura Edukacyjna - Typ projektu A. koordynacja dzia!a# 
zwi"zanych z realizacj" ma!opolskiej chmury edukacyjnej  
 

Realizuj!c"projekt pozakonkursowy w"ramach"Poddzia ania"10.1.4 RPO WM na lata 2014-2020 

MA*OPOLSKA" CHMURA" EDUKACYJNA" dla" Typu" projektu" A. koordynacja dzia#a& 

zwi$zanych z realizacj$ ma#opolskiej chmury edukacyjnej," Beneficjent" zobowi!zany" jest" do"

stosowania specyficznych"wymaga#"wskazanych"w"RPO"WM"na lata 2014 � 2020, SZOOP RPO 

WM 2014�2020, Wytycznych w zakresie realizacji przedsi!wzi!" z udzia#em %rodków 

Europejskiego Funduszu Spo#ecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Wnioskodawca � Samorz!d" Województwa" Ma opolskiego" � powinien zatem w szczególno$ci"

zwróci%"uwag&"na"przedstawione"poni'ej warunki wynikaj!ce"m.in. z ww. dokumentów. 
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Warunki realizacji  

wynikaj"ce z SZOOP RPO WM 2014-2020 

 

1. Celem" szczegó owym" Poddzia ania 10.1.4 jest podniesienie" u" uczniów" kompetencji"

kluczowych" oraz" w a$ciwych" postaw" niezb&dnych" na" rynku" pracy" oraz"

indywidualizacja"podej$cia"w"szczególno$ci"do"uczniów"o"szczególnych"potrzebach. 

2. W ramach" Poddzia ania" realizowane" b&d!" zadania" s u'!ce" wykreowaniu"

innowacyjnego" $rodowiska" wsparcia" procesów" edukacyjnych" technologiami" TIK,"

bazuj!cego"na"modelu"chmury"oraz"wysokiej"jako$ci"komunikacji"multimedialnej. 

3. Dzia ania" w" ramach" projektu," realizowane" przez" Samorz!d" Województwa 

w" partnerstwie" z" uczelniami," b&d!" polega%" na" inicjowaniu" i" koordynowaniu"

wspó pracy" uczelni" z" terenu" województwa" ze" szko ami" ponadgimnazjalnymi" 

w zakresie realizacji wsparcia w modelu chmury oraz programowych i metodycznych 

aspektów"przedsi&wzi&cia. 

4. G ówne"grupy"docelowe"to: 

- szko y"ponadgimnazjalne,"w"tym"zawodowe, 

- uczniowie"tych"szkó , 

- kadra" tych" szkó " w" tym" nauczyciele" przedmiotów" ogólnych" w" szko ach"

zawodowych. 

5. W ramach projektu pozakonkursowego" b&d! realizowane przede wszystkim 

nast&puj!ce"dzia ania: 

a) przeprowadzenie" szkole#" nauczycieli" w" zakresie" wykorzystania" nowoczesnych"

technologii"w"nauczaniu"przedmiotów"ogólnych, 

b) przygotowanie przez nauczycieli akademickich/doktorantów scenariuszy" zaj&%"

prowadzonych w projekcie dla uczniów," 

c) przeprowadzenie przez nauczycieli akademickich/doktorantów nast&puj!cych"

rodzajów"zaj&%"dla"uczniów: 

· zaj&%" dodatkowych" wykorzystuj!cych" nowoczesnych" technologie"

komunikacyjne"(zaj&cia"on-line),  

· kó "naukowych, 

· warsztatów"letnich"i"weekendowych." 
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6. Projekt" pozakonkursowy" ma" charakter" koordynacyjny" i" uwzgl&dnia" mechanizm"

 !czonego"wsparcia"ma opolskiej"chmury"edukacyjnej"w"ramach"osi"2"i"10"RPO"WM."

Jest" komplementarny" z" projektami" konkursowymi" w" ramach" Poddzia ania" 10.1.4 

w" zakresie" realizacji" zaj&%" pozalekcyjnych" dla" uczniów" z" wykorzystaniem"

nowoczesnych" technologii" komunikacyjnych" (zaj&cia" on-line)" oraz" kó " naukowych"

prowadzonych" wed ug scenariuszy wypracowanych w projekcie koordynacyjnym1. 

Zaj&cia on-line" prowadzone" b&d!" przez" nauczycieli" akademickich/doktorantów"

finansowanych" w" projekcie" pozakonkursowym," natomiast" ko a" naukowe" przez"

nauczycieli szkolnych w ramach projektów" konkursowych (z" mo'liwo$ci!" konsultacji 

z nauczycielem akademickim/doktorantem).  

Warsztaty letnie i weekendowe dla" uczniów" realizowane" b&d! wy !cznie" w ramach 

projektu pozakonkursowego. W projekcie koordynacyjnym zostan!" tak'e"

przeprowadzone szkolenia nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych 

technologii"w"nauczaniu"przedmiotów"ogólnych.  

Komplementarno$%"z"projektem pozakonkursowym realizowanym w Podzia aniu"2.1.3"

polega na wykorzystaniu zakupionego sprz&tu informatycznego do prowadzenia 

dzia a#"dla"uczniów"i"nauczycieli."" 

7. Zaj&cia" dla" uczniów" prowadzone" w" ramach" projektu" pozakonkursowego" wykracza%"

b&d!" poza" podstaw&" programow!" i" realizowane" b&d!" z" co" najmniej" 10" obszarów"

tematycznych," przy" czym" w" roku" szkolnym" 2016/2017" b&d!" to" zaj&cia" z"

nast&puj!cych" obszarów:" biologia," chemia," fizyka," informatyka," matematyka,"

przedsi&biorczo$%2.  

W projektach konkursowych szko y" mog! realizowa%" zaj&cia" w" max. 4 wybranych 

obszarach. W"danym"obszarze"tematycznym"szko a"musi"realizowa%"zarówno"zaj&cia"

dodatkowe on-line,"jak"równie'"co"najmniej"jedno"ko o"naukowe. 

8. W ramach" projektu" mo'liwe" jest" zapewnienie" materia ów," pomocy" dydaktycznych" 

i narz&dzi" (w" tym" w" ramach" cross-financingu" i" $rodków" trwa ych)" niezb&dnych" do"

przeprowadzenia" zaj&%" w" projekcie." Nale'y" jednak" mie%" na" uwadze," 'e" zakupy"

ponoszone w ramach cross-financingu"oraz"$rodków"trwa ych"co"do"zasady"nie"mog!"

by%"wydatkami"tego"samego" typu co wydatki w ramach projektu komplementarnego 

                                                                 
1 W roku szkolnym 2016/2017 zaj!cia prowadzone b!d" wed#ug scenariuszy wypracowanych w ramach projektu 

pilota$owego Ma opolska!Chmura!Edukacyjna. 

2 Pozosta#e 4 obszary tematyczne wybrane zostan" po rozstrzygni!ciu konkursu na partnerów projektu w projekcie 

konkursowym w Podzia#aniu 2.1.3. 
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realizowanego" ze" $rodków" EFRR" w" osi" priorytetowej" 2" RPO" WM" 2014-2020 lub 

projektu"pilota'owego"realizowanego"w"ramach"MRPO"2007-2013.  

9. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania ca!kowitego3 wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.  

10. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%." W" przypadku" projektów"

obj&tych"pomoc!"publiczn!"lub"pomoc!"de"minimis"poziom"dofinansowania"wynika%"

b&dzie"z"przepisów"prawnych,"obowi!zuj!cych"na"dzie#"udzielania"wsparcia,"w"tym"w"

szczególno$ci"rozporz!dze#"wydanych"przez"ministra"w a$ciwego"do"spraw"rozwoju"

regionalnego" z" zastrze'eniem," 'e" poziom" dofinansowania" nie" przekroczy" 85% 

dofinansowania UE wydatków"kwalifikowanych"na"poziomie"projektu." 

11. Warto$%" wk adu" w asnego" beneficjenta" nie" mo'e" stanowi%" mniej" ni'" 5+" wydatków"

kwalifikowanych. 

12. Warunki" stosowania" uproszczonych" form" rozliczania" wydatków" � zgodnie  

z �Podr&cznikiem" kwalifikowania" wydatków" obj&tych" dofinansowaniem w  ramach 

Regionalnego" Programu" Operacyjnego" Województwa" Ma opolskiego�" na" lata" 

2014 � 2020."W"ramach"dzia ania"planuje"si&"stosowanie"systemu"zaliczek. 

13. W"przypadku"projektów"kwalifikuj!cych"si&"do"obj&cia"pomoc!"publiczn!"lub"pomoc!"

de minimis � wsparcie" udzielane" b&dzie" zgodnie" z" w a$ciwymi" przepisami" prawa"

wspólnotowego" i" krajowego" dotycz!cymi" zasad" udzielania" tej" pomocy,"

obowi!zuj!cymi"na"dzie#"udzielania"wsparcia. 

14. Warto$%" wydatków" poniesionych" w" ramach" finansowania" krzy'owego" (cross-

financingu) w"projekcie"nie"mo'e"przekroczy%"10% finansowania unijnego.  

15. Warto$%" wydatków" poniesionych" na" zakup" $rodków" trwa ych" oraz" wydatków" 

w"ramach"finansowania"krzy'owego"(cross-financingu)"nie"mo'e" !cznie"w projekcie 

przekroczy%"20% finansowania unijnego.  

 

                                                                 
3 Ca#kowite dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych obejmuje %rodki UE oraz ewentualne wspó#finansowanie z bud$etu 

pa&stwa lub innych 'róde# przyznawane Beneficjentowi przez w#a%ciw" instytucj!.   
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Warunki realizacji  

z Wytycznych w zakresie"realizacji"przedsi wzi !"z"udzia#em"%rodków"Europejskiego 

Funduszu"Spo#ecznego"w"obszarze"edukacji na lata 2014-2020 

 

Wnioskodawca powinien w szczególno$ci zwróci% uwag& na nast&puj"ce wymogi 

wynikaj"ce z ww. Wytycznych: 

1. Realizacja wsparcia w projekcie jest dokonywana na podstawie indywidualnie 

zdiagnozowanego"zapotrzebowania"szkó " lub"placówek"systemu."Diagnoza"powinna"

by%" przygotowana i" przeprowadzona" przez" szko &," placówk&" systemu" o$wiaty" lub"

inny podmiot" prowadz!cy" dzia alno$%" o" charakterze" edukacyjnym" lub" badawczym"

oraz" zatwierdzona" przez" organ" prowadz!cy" b!d-" osob&" upowa'nion!" do"

podejmowania"decyzji."Istnieje"mo'liwo$%"skorzystania"ze"wsparcia"instytucji"systemu"

wspomagania" pracy" szkó , tj." placówki" doskonalenia nauczycieli, poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. Wnioski z diagnozy powinny 

stanowi%"element"wniosku"o"dofinansowanie"projektu. 

 
2. Wsparcie"udzielane"w"ramach"RPO"obejmuje"kszta towanie"i"rozwijanie"u"uczniów"lub 

s uchaczy" kompetencji" kluczowych" niezb&dnych" na" rynku" pracy4 oraz" w a$ciwych"

postaw/umiej&tno$ci"(kreatywno$ci,"innowacyjno$ci"oraz"pracy"zespo owej). 

 
3. Wsparcie uczniów"mo'e"obj!%"w"szczególno$ci:" 

a) realizacj&"projektów"edukacyjnych"w"szko ach"lub"placówkach"systemu"o$wiaty;" 

b) realizacj&"ró'nych"form"rozwijaj!cych"uzdolnienia uczniów; 

                                                                 
4 Kompetencje kluczowe niezb!dne na rynku pracy � kompetencje, których wszystkie osoby potrzebuj" do 

samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji spo#ecznej i zatrudnienia, do 

których zalicza si! nast!puj"ce kompetencje kluczowe z katalogu wskazanego w za#"czniku do zalecenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie 

uczenia si! przez ca#e $ycie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10): 

a) porozumiewanie si! w j!zykach obcych; 

b) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo � techniczne; 

c) kompetencje informatyczne; 

d) umiej!tno%* uczenia si!;  

e) kompetencje spo#eczne; 

f) inicjatywno%* i przedsi!biorczo%*. 

Kompetencje wskazane w lit. b i c s" zaliczane do kompetencji podstawowych, pozosta#e nale$" do katalogu 

kompetencji przekrojowych.  

 



8 

 

c) wdro'enie" nowych" form" i" programów" nauczania w" szko ach" lub" placówkach"

systemu"o$wiaty; 

d) tworzenie" i" realizacj&" zaj&%" o" nowatorskich" rozwi!zaniach" programowych,"

organizacyjnych lub metodycznych w"szko ach"lub"placówkach"systemu"o$wiaty; 

e) organizacj&"kó ek"zainteresowa#,"warsztatów,"laboratoriów"dla"uczniów; 

f) nawi!zywanie" wspó pracy" z" otoczeniem" spo eczno-gospodarczym" szko y" lub"

placówki"systemu"o$wiaty"w"celu"osi!gni&cia"za o'onych"celów edukacyjnych;  

g) wykorzystanie" narz&dzi," metod" lub" form" pracy" wypracowanych" w" ramach"

projektów,"w"tym"pozytywnie"zwalidowanych"produktów"projektów"innowacyjnych,"

zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;  

h) realizacj&"zaj&%"organizowanych"poza"lekcjami"lub"poza"szko !. 

 

Realizacja" projektów" edukacyjnych" powinna" odbywa%" si&" zgodnie z nast&puj!cymi"

warunkami: 

· zakres" tematyczny" projektu" edukacyjnego" finansowanego" ze" $rodków" EFS"

mo'e" wykracza%" poza" tre$ci" nauczania" okre$lone" w" podstawie" programowej 

kszta cenia"ogólnego; 

· projekt"edukacyjny"finansowany"ze"$rodków"EFS"mo'e"by%"realizowany" jako"

projekt" interdyscyplinarny,"  !cz!cy" wiadomo$ci" i" umiej&tno$ci" z" ró'nych"

dziedzin.  

4. Dzia ania" skierowane" do" uczniów" b&d!" prowadzone" z uwzgl&dnieniem"

indywidualnych potrzeb" rozwojowych" i" edukacyjnych" oraz" mo'liwo$ci"

psychofizycznych"uczniów"obj&tych"wsparciem. 

5. Wsparcie nauczycieli mo'e" obj!%" podnoszenie" kompetencji" cyfrowych" nauczycieli"

wszystkich" przedmiotów," w" tym" w" zakresie" korzystania" z" narz&dzi" TIK" zakupionych"

do" szkó  lub" placówek" systemu" o$wiaty" oraz" w !czania" narz&dzi" TIK do nauczania 

przedmiotowego. 

6. Zakres wsparcia udzielanego nauczycielom obejmuje" w" szczególno$ci" nast&puj!ce"

zagadnienia: 

a) obs uga" urz!dze#" cyfrowych" oraz" sprz&tu" informatycznego," w" tym" mobilnego,"

zakupionego"do"szkó "w"ramach"wsparcia"EFS; 

b) wykorzystanie" narz&dzi" cyfrowych" w" nauczaniu" przedmiotowym," w" tym"

wykorzystanie" cyfrowych" programów" i" aplikacji" wspomagaj!cych" nauczanie" oraz"

dydaktycznych" serwisów" internetowych," równie'" w" trakcie" zaj&%" prowadzonych  

z"uczniami"z"niepe nosprawno$ciami"oraz"w"kszta ceniu"informatycznym; 
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c) nowe"metody"kszta cenia"z"wykorzystaniem"narz&dzi"cyfrowych; 

d) edukacja" w" zakresie" bezpiecze#stwa" w" cyberprzestrzeni" oraz" bezpiecznego"

korzystania" ze" sprz&tu" komputerowego" lub" innych" mobilnych" narz&dzi" maj!cych"

funkcje komputera; 

e) wykorzystanie"zasobów"dydaktycznych"dost&pnych"w"Internecie; 

f) administracja" wewn&trzn!" infrastruktur!" sieciowo-us ugow!" szko y" lub" placówki"

systemu"o$wiaty"(komputerow!"i"bezprzewodow!); 

g) wykorzystanie w nauczaniu e-podr&czników" b!d-" e-zasobów/" e-materia ów"

dydaktycznych," stworzonych" dzi&ki" $rodkom" EFS" w latach 2007-2013 i 2014-

2020,"które"zosta y"dopuszczone"do"u'ytku"szkolnego"przez"MEN. 

7. Dzia ania"skierowane"do"nauczycieli"s!"realizowane"z"wykorzystaniem"nast&puj!cych 

form: 

 
a) kursy"i"szkolenia"doskonal!ce"(teoretyczne"i"praktyczne),"w"tym"z"wykorzystaniem"

trenerów"przeszkolonych"w"ramach"PO"WER; 

b) wykorzystanie" narz&dzi," metod" lub" form" pracy" wypracowanych" w" ramach"

projektów,"w"tym"pozytywnie"zwalidowanych"produktów"projektów"innowacyjnych,"

zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. 

8. Wnioskodawca" zapewni," I'" b&dzie" prowadzi " w" ramach" projektu" dzia ania"

nakierowane" na" obj&cie" wsparciem" w" ramach" przedsi&wzi&cia" Ma opolska" chmura"

edukacyjna (realizowanego poprzez projekty"pozakonkursowe"w"ramach"Poddzia a#"

2.1.3 oraz 10.1.4 RPO WM, jak i projekty wybrane w trybie konkursowym w ramach 

Poddzia ania" 10.1.4" RPO" WM)" wszystkich" szkó " lub" placówek" systemu" o$wiaty"

prowadz!cych" kszta cenie" ogólne" zlokalizowanych" w" regionie." Oznacza to,  

i'" potencjalnie" ka'da" z" tych" szkó " lub" placówek" mo'e" by%" wsparta" w" ramach" tego"

przedsi&wzi&cia. 

Warunki realizacji  

z Wytycznych w"zakresie"monitorowania"post pu"rzeczowego"realizacji"programów"

operacyjnych na lata 2014-2020  

 

1. Fakt"nabycia"kompetencji"przez"uczniów"weryfikowany"jest"w"ramach"nast&puj!cych"
etapów:" 

a) etap I � Zakres � zdefiniowanie" w" ramach" wniosku" grupy" docelowej" do" obj&cia"

wsparciem"oraz"wybranie"obszaru"wsparcia,"który"b&dzie"realizowany"w"projekcie"

i zostanie poddany ocenie;  
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b) etap II � Wzorzec � zdefiniowanie we wniosku standardu wymaga#," tj." efektów"

uczenia" si&," które" osi!gn!" uczestnicy" w" wyniku" przeprowadzonych" dzia a#"

projektowych;  

c) etap III � Ocena � przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych 

kryteriów"oceny"po"zako#czeniu"wsparcia"udzielanego"danej"osobie;" 

d) etap IV � Porównanie" � porównanie" uzyskanych" wyników" etapu" III" (ocena) 

z" przyj&tymi" wymaganiami" (okre$lonymi" na" etapie" II" efektami" uczenia" si&)" po"

zako#czeniu"wsparcia"udzielanego"danej"osobie." 

III. Specyficzne warunki dla projektu realizowanego w trybie 
pozakonkursowym w ramach Poddzia!ania 10.1.5 Wsparcie 
uczniów zdolnych � Typ projektu A Regionalny program 
stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
 

Realizuj!c" projekt w ramach Poddzia ania" 10.1.5 RPO WM na lata 2014-2020, Beneficjent 

zobowi!zany"jest"do"stosowania specyficznych"wymaga#"wskazanych"w"SZOOP"RPO WM 2014�

2020 oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsi!wzi!" z udzia#em Europejskiego 

Funduszu Spo#ecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Wnioskodawca powinien 

zatem w szczególno$ci" zwróci%" uwag& na" przedstawione" poni'ej warunki wynikaj!ce" 

z ww. dokumentów. 

Warunki realizacji  

wynikaj"ce z SZOOP RPO WM 2014-2020 

 

1. Warto$%" dofinansowania" ca kowitego" nie" mo'e" przekroczy%" 95+" wydatków"

kwalifikowanych - w"przypadku"projektów"nieobj&tych"pomoc!"publiczn!. 

2. Warto$%" wk adu" w asnego" beneficjenta" nie" mo'e" stanowi%" mniej" ni'" 5+" wydatków"

kwalifikowanych. 

3. Minimalna"warto$%"projektu"wynosi"50"000"PLN. 

4. Warunki" stosowania" uproszczonych" form" rozliczania" wydatków" � zgodnie  

z" Podr&cznikiem" kwalifikowania" wydatków" obj&tych" dofinansowaniem" w" " ramach"

Regionalnego" Programu" Operacyjnego" Województwa" Ma opolskiego" na" lata" 

2014 - 2020."W"ramach"dzia ania"planuje"si&"stosowanie"systemu"zaliczek. 

5. W"przypadku"projektów"kwalifikuj!cych"si&"do"obj&cia"pomoc!"publiczn!"lub"pomoc!"

de minimis � wsparcie" udzielane" b&dzie" zgodnie" z" w a$ciwymi" przepisami" prawa"

wspólnotowego" i" krajowego" dotycz!cymi" zasad" udzielania" tej" pomocy,"



11 

 

obowi!zuj!cymi"na"dzie#"udzielania"wsparcia. 

6. Maksymalny" poziom" dofinansowania" UE" wydatków" kwalifikowalnych" wynosi 85% -  

w" przypadku" projektów" nie" obj&tych" pomoc!" publiczn!." W" przypadku" projektów"

obj&tych" pomoc!" publiczn!" warto$%" dofinansowania" ca kowitego" oraz" wk adu"

w asnego"wynika%"b&d!"z"odr&bnych"przepisów"prawnych,"obowi!zuj!cych"na"dzie#"

udzielania wsparcia, w" tym" w" szczególno$ci" rozporz!dze#" wydanych" przez" ministra"

w a$ciwego"do"spraw"rozwoju"regionalnego"na"podstawie"art."27"ust."4"ustawy"z"dn."

11" lipca" 2014" r." o" zasadach" realizacji" programów" w" zakresie" polityki" spójno$ci"

finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020. 

7. Warto$%" wydatków" poniesionych" w" ramach" finansowania" krzy'owego" (cross-

financingu" w" projekcie" nie" mo'e" przekroczy%" 5+" finansowania" unijnego." Warto$%"

wydatków" poniesionych" na" zakup" $rodków" trwa ych" oraz" wydatków" w" ramach"

finansowania" krzy'owego (cross-financingu)" nie" mo'e"  !cznie" w" projekcie"

przekroczy%"15+"finansowania"unijnego.  

 

 

Warunki realizacji  

z Wytycznych w zakresie"realizacji"przedsi wzi !"z"udzia#em"%rodków"Europejskiego 

Funduszu"Spo#ecznego"w"obszarze"edukacji na lata 2014-2020 

 

Wnioskodawca powinien w szczególno$ci zwróci% uwag& na nast&puj"ce wymogi 

wynikaj"ce z ww. Wytycznych: 

1. Kryterium" szczególnie" uzdolnionych" uczniów" lub" s uchaczy powinno" obejmowa% co 

najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów lub" s uchaczy z przynajmniej 

jednego spo$ród" przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, j&zyków" obcych, 

matematyki lub"przedsi&biorczo$ci. Osi!gni&cia"w"olimpiadach,"konkursach"lub turniejach 

mog!"stanowi%"dodatkowe"kryterium"premiuj!ce.  

2. Miesi&czna"wysoko$%"stypendiów"wynosi:  

1) w"przypadku"uczniów"szkó "podstawowych:"400,00"z "brutto; 

2) w"przypadku"uczniów"gimnazjum:"500,00"z "brutto; 

3) w"przypadku"szkó "ponadgimnazjalnych:"600,00"z "brutto." 

3. Minimalny"okres"na"jaki"jest"przyznawana"pomoc"stypendialna"wynosi"10"miesi&cy"i"mo'e"
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by%" skrócony jedynie" w" przypadku" naruszenia" przez" ucznia" lub" s uchacza" regulaminu"

programu stypendialnego. 

4. W" trakcie" otrzymywania" pomocy" stypendialnej" ucze#" lub" s uchacz" podlega" opiece"

dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego 

zatrudnionego w szkole lub"placówce"systemu"o$wiaty"ucznia lub"s uchacza. Celem 

opieki" dydaktycznej" jest" pomoc" w" dalszym" osi!ganiu" jak" najlepszych" rezultatów,"

wsparcie ucznia lub" s uchacza w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne  

i monitorowanie jego osi!gni&%"edukacyjnych. 

IV. Specyficzne warunki dla projektu realizowanego w trybie 
pozakonkursowym w ramach Poddzia!ania 10.1.5 Wsparcie 
uczniów" zdolnych � Typ projektu B. koordynacja w regionie 
realizacji dzia!a# zwi"zanych ze wsparciem uczniów zdolnych  
 

Realizuj!c" projekt" w" ramach" Poddzia ania" 10.1.5 RPO WM na lata 2014-2020, Beneficjent 

zobowi!zany"jest"do"stosowania"specyficznych"wymaga#"wskazanych"w"SZOOP"RPO WM 2014�

2020 oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsi!wzi!" z udzia#em Europejskiego 

Funduszu Spo#ecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Wnioskodawca powinien 

zatem w szczególno$ci" zwróci%" uwag&" na" przedstawione" poni'ej warunki wynikaj!ce" 

z ww. dokumentów. 

Warunki realizacji  

wynikaj"ce z SZOOP RPO WM 2014-2020 

 

1. Wsparcie" w" ramach" poddzia ania" dotyczy" wspierania" i" rozwijania" uzdolnie#" uczniów"

oraz" rozwijania" zainteresowa#" i" pobudzania" aktywno$ci" edukacyjnej" uczniów" 

w"zakresie"kompetencji"kluczowych"niezb&dnych"na"rynku"pracy." 

2. W"ramach"poddzia ania"realizowane"b&dzie"koordynacja"dzia a#"w"zakresie wsparcia 

dzieci" w" rozwijaniu" uzdolnie#" z" zakresu" kompetencji" kluczowych" m.in." w" formule"

zaj&%"pozaszkolnych. 

3. Dzia ania" koordynacyjne" b&d!" realizowane" przez" samorz!d" województwa," co"

pozwoli" na" lepsze" wykorzystanie" narz&dzi" s u'!cych" diagnozowaniu" uzdolnie#,"

dotarcie"z"dzia aniami"do"du'ej"liczby"uczniów"oraz"szkó ,"a"tak'e"u atwi"wsparcie"

nauczyciel" szkó " w" zakresie" pracy" z" uczniem" zdolnym." W" ramach" poddzia ania"

realizowane" b&dzie" tak'e" przygotowanie" i" modyfikacja" testów" diagnostycznych" 

i" innych" narz&dzi" niezb&dnych" do" realizacji" programu" oraz" przygotowanie" szkó "
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do"diagnozy"uzdolnie#. 

4. W"ramach"projektu"zostan!" wykorzystane"zasoby"osobowe"trenerów" nauczycieli"

wyszkolonych w ramach projektu innowacyjnego, zrealizowanego  

w" województwie" ma opolskim" w" ramach komponentu regionalnego PO KL, 

dysponuj!cych" potencja em" i" do$wiadczeniem" w" zakresie" wsparcia"

kadry/nauczycieli"pracuj!cych"w"ramach"systemu. 

5. Celem szczegó owym" Poddzia ania" 10.1.5" jest" podniesienie" u" uczniów"

kompetencji kluczowych" oraz" w a$ciwych" postaw niezb&dnych" na" rynku" pracy"

oraz" indywidualizacja" podej$cia" w" szczególno$ci" do" uczniów" o" szczególnych"

potrzebach 

6. G ówne"grupy"docelowe"w"tym"obszarze"to: 

a) szko y"podstawowe,"gimnazjalne"i"ponadgimnazjalne,"w"tym"zawodowe"

oraz"placówki"o$wiatowe"prowadz!ce"kszta cenie"ogólne"(rozumieniu"art."

2"ust.3,"5"i"7"ustawy"o"systemie"o$wiaty), 

b) uczniowie"tych"szkó "i"placówek,"w"szczególno$ci"ze"specjalnymi"

potrzebami,"w"tym"z"niepe nosprawno$ciami 

c) kadra"tych"szkó "i"placówek"w"tym"nauczyciele"przedmiotów"ogólnych" 

w szko ach"i"placówkach"kszta cenia"zawodowego. 

7. Warto$% wydatków" poniesionych" w" ramach" finansowania" krzy'owego" (cross-

financingu" w" projekcie" nie" mo'e" przekroczy%" 5+" finansowania" unijnego." Warto$%"

wydatków" poniesionych" na" zakup" $rodków" trwa ych" oraz" wydatków" w" ramach 

finansowania" krzy'owego" (cross-financingu)" nie" mo'e"  !cznie" w" projekcie"

przekroczy%"15+"finansowania"unijnego." 

8. W"przypadku"projektów"kwalifikuj!cych"si&"do"obj&cia"pomoc!"publiczn!"lub"pomoc!"

de minimis � wsparcie" udzielane" b&dzie" zgodnie" z" w a$ciwymi przepisami prawa 

wspólnotowego" i" krajowego" dotycz!cymi" zasad" udzielania" tej" pomocy,"

obowi!zuj!cymi"na"dzie#"udzielania"wsparcia. 

9. Maksymalny" procentowy" poziom" dofinansowania" UE" wydatków" kwalifikowalnych" na"

poziomie projektu wynosi 85%. W przypadku projektów" obj&tych" pomoc!" publiczn!"

lub" pomoc!" de" minimis" poziom" dofinansowania" wynika%" b&dzie" z" przepisów"

prawnych" obowi!zuj!cych" na" dzie#" udzielania" wsparcia," w" tym" w" szczególno$ci"

rozporz!dze#" wydanych" przez" ministra" w a$ciwego" do" spraw" rozwoju" regionalnego" 

z zastrze'eniem,"'e"poziom"dofinansowania"nie"przekroczy"85+"dofinansowania"UE"



14 

 

wydatków"kwalifikowanych"na"poziomie"projektu." 

10. Maksymalny" procentowy" poziom" dofinansowania" ca kowitego5 wydatków"

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. 

11. Warto$%" wk adu w asnego" beneficjenta" nie" mo'e" stanowi%" mniej" ni'" 5+" wydatków"

kwalifikowanych. 

12. Minimalna"warto$%"projektu"wynosi"50"000"PLN. 

13. Warunki" stosowania" uproszczonych" form" rozliczania" wydatków" � zgodnie  

z" Podr&cznikiem" kwalifikowania" wydatków" obj&tych" dofinansowaniem w ramach 

Regionalnego" Programu" Operacyjnego" Województwa" Ma opolskiego" na" lata" 

2014 - 2020."W"ramach"dzia ania"planuje"si&"stosowanie"systemu"zaliczek. 

 

Warunki realizacji  

z Wytycznych w zakresie"realizacji"przedsi wzi !"z"udzia#em"%rodków"Europejskiego 

Funduszu"Spo#ecznego"w"obszarze"edukacji na lata 2014-2020 

 

Wnioskodawca powinien w szczególno$ci zwróci% uwag& na nast&puj"ce wymogi 

wynikaj"ce z ww. Wytycznych: 

1. Wsparcie udzielane w ramach RPO obejmuje: 

 
a) doskonalenie" umiej&tno$ci," kompetencji" lub" kwalifikacji nauczycieli w zakresie 

stosowania" metod" oraz" form" organizacyjnych" sprzyjaj!cych" kszta towaniu" 

i"rozwijaniu"u"uczniów"kompetencji"kluczowych"niezb&dnych"na"rynku"pracy6 oraz 

w a$ciwych" postaw/umiej&tno$ci" (kreatywno$ci," innowacyjno$ci" oraz" pracy"

zespo owej); 
 

b) kszta towanie" i" rozwijanie" u" uczniów" kompetencji" kluczowych" niezb&dnych" na"

rynku pracy7 oraz" w a$ciwych" postaw/umiej&tno$ci" (kreatywno$ci," innowacyjno$ci"

oraz"pracy"zespo owej). 

                                                                 
5 Ca#kowite dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych obejmuje %rodki UE oraz ewentualne wspó#finansowanie z bud$etu 

pa&stwa lub innych 'róde# przyznawane Beneficjentowi przez w#a%ciw" instytucj!.   

6 Zgodnie z definicj" z Wytycznych w zakresie realizacji przedsi"wzi"#!z!udzia em!$rodków!Europejskiego!Funduszu!Spo ecznego!w!

obszarze edukacji na lata 2014-2020 

7 Zgodnie z definicj" z Wytycznych w zakresie!realizacji!przedsi"wzi"#!z!udzia em!$rodków!Europejskiego!Funduszu!Spo ecznego!w!

obszarze edukacji na lata 2014-2020 
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2. Wsparcie,"o"którym"mowa"w"pkt"1"lit."a,"mo'e"obejmowa%"w"szczególno$ci: 

 
a) kursy"i"szkolenia"doskonal!ce"(teoretyczne"i"praktyczne),"w"tym"z"wykorzystaniem"

trenerów"przeszkolonych"w"ramach"PO"WER; 

b) wspieranie istniej!cych, budowanie nowych i moderowani sieci wspó pracy" 

i"samokszta cenia"nauczycieli; 

c) realizacj&"w"szkole"lub"placówce"systemu"o$wiaty"programów"wspomagania; 

d) wspó prac&" ze" specjalistycznymi" o$rodkami," np.:" szko ami" kszta c!cymi" dzieci" 

i" m odzie'" z" niepe nosprawno$ciami," specjalnymi" o$rodkami" szkolno-

wychowawczymi," m odzie'owymi" o$rodkami" wychowawczymi," m odzie'owymi"

o$rodkami"socjoterapii,"poradniami"psychologiczno-pedagogicznymi; 

e) wykorzystanie" narz&dzi," metod" lub" form" pracy" wypracowanych" w" ramach"

projektów,"w"tym"pozytywnie"zwalidowanych"produktów"projektów"innowacyjnych,"

zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. 

3. Program wspomagania," o" którym" mowa" w" pkt" 2" lit." c," jest" form!" doskonalenia"

nauczycieli" zwi!zan!" z" bezpo$rednim" wsparciem" szkó " lub" placówek" systemu"

o$wiaty." Wsparcie" w" zakresie" realizacji" programów" wspomagania" musi" by%" zgodne"

ze wszystkimi wskazanymi"poni'ej"warunkami: 
 

a) program" wspomagania" powinien" s u'y%" pomoc!" szkole" lub" placówce" systemu"

o$wiaty" w" wykonywaniu" przez" ni!" zada#" na" rzecz" kszta towania" i" rozwijania" 

u" uczniów" lub" s uchaczy" kompetencji" kluczowych" niezb&dnych" na" rynku" pracy" oraz"

w a$ciwych" postaw/umiej&tno$ci" (kreatywno$ci," innowacyjno$ci" oraz" pracy"

zespo owej); 
 

b) zakres" wspomagania" wynika" z" analizy" indywidualnej" sytuacji" szko y" lub" placówki"

systemu" o$wiaty" i" odpowiada" na" specyficzne" potrzeby" tych" podmiotów" w" zakresie"

wskazanym w podrozdziale; 
 

c) realizacja"programów"wspomagania"obejmuje"nast&puj!ce"etapy: 
 

i) przeprowadzenie" diagnozy" obszarów" problemowych" zwi!zanych" z" realizacj!"

przez" szko &" lub" placówk&" systemu" o$wiaty" zada#" z" zakresu" kszta towania" 

i"rozwijania"u"uczniów"lub"s uchaczy"kompetencji"kluczowych"niezb&dnych"na"

rynku" pracy" oraz" w a$ciwych" postaw/umiej&tno$ci" (kreatywno$ci,"

innowacyjno$ci"oraz"pracy"zespo owej); 
 

ii) prowadzenie" procesu" wspomagania" w" oparciu" o" ofert&" doskonalenia"

nauczycieli" przygotowan!" zgodnie" z" potrzebami" danej" szko y" lub" placówki"

systemu" o$wiaty," z" mo'liwo$ci!" wykorzystania" ofert" doskonalenia"
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funkcjonuj!cych" na" rynku," m.in." udost&pnianych" przez" centralne" 

i"wojewódzkie"placówki"doskonalenia"nauczycieli; 
 

iii) monitorowanie i ocena procesu wspomagania z wykorzystaniem m.in. 

ewaluacji"wewn&trznej"szko y"lub"placówki"systemu"o$wiaty. 
 

4. Dzia ania" wymienione" w" pkt" 1" lit." b)" b&d!" prowadzone" z" uwzgl&dnieniem"

indywidualnych" potrzeb" rozwojowych" i" edukacyjnych" oraz" mo'liwo$ci"

psychofizycznych"uczniów"lub"s uchaczy"obj&tych"wsparciem. 

5. Wsparcie" udzielane" w" ramach" RPO" obejmuje" równie'" wsparcie" uczniów" ze"

specjalnymi" potrzebami" rozwojowymi" i" edukacyjnymi," w" tym" uczniów" m odszych" 

w" ramach" zaj&%" uzupe niaj!cych" ofert&" szko y" lub" placówki" systemu" o$wiaty" 

i"powinno"by%"zgodne"z"nast&puj!cymi"warunkami: 

a) wsparcie" uczniów" zdolnych" mo'e" odbywa%" si& wy !cznie" w celu kszta towania" 

i"rozwijania"ich"kompetencji"kluczowych"niezb&dnych"na"rynku"pracy"(matematyczno� 

przyrodniczych, TIK, j&zykowych)" oraz postaw/umiej&tno$ci" (kreatywno$ci,"

innowacyjno$ci" oraz" pracy" zespo owej)" i" powinno" by%" realizowane" zgodnie" 

z"zasadami"wskazanymi"powy'ej; 

b) do realizacji form wsparcia wskazanych w pkt 5 lit. a) jest rekomendowane 

wykorzystanie"narz&dzi,"metod" lub"form"pracy"wypracowanych" w"ramach projektów,"

w" tym" pozytywnie" zwalidowanych" produktów" projektów" innowacyjnych,"

zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL; 

c) realizacja" wsparcia" o" którym" mowa" w" pkt" 5" lit." a)" musi" wynika%" z" diagnozy"

indywidualnych"potrzeb"i"mo'liwo$ci"uczniów. 

6. W celu upowszechnienia edukacji w$ród uczniów z" niepe nosprawno$ci!," zgodnie  

z" Wytycznymi" w" zakresie" realizacji" zasady" równo$ci" szans" i" niedyskryminacji," jest"

mo'liwe"finansowanie"mechanizmu"racjonalnych"usprawnie#,"w"tym"np."zatrudnienie"

asystenta ucznia, dostosowania" posi ków" z" uwzgl&dnieniem" specyficznych" potrzeb"

'ywieniowych" wynikaj!cych" z" niepe nosprawno$ci" ucznia," zakup" pomocy"

dydaktycznych" adekwatnych" do" specjalnych" potrzeb" edukacyjnych" wynikaj!cych" 

z" niepe nosprawno$ci" w" oparciu" o" indywidualnie" przeprowadzon!" w" szkole" lub"

placówce"systemu"o$wiaty"diagnoz&"potrzeb"w"tym"zakresie. 

7. Wnioskodawca" zapewni," i'" b&dzie" prowadzi " w" ramach" projektu" dzia ania"

nakierowane" na" obj&cie" wsparciem" w" ramach" przedsi&wzi&cia" realizowanego"

poprzez projekt pozakonkursowy w ramach Poddzia ania 10.1.5 B RPO WM, jak  

i"projekty"wybrane"w"trybie"konkursowym"w"ramach"Poddzia ania"10.1.5"C"RPO"WM"

wszystkich" szkó " lub" placówek" systemu" o$wiaty" prowadz!cych" kszta cenie" ogólne"
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zlokalizowanych" w" regionie." Oznacza" to," i'" potencjalnie" ka'da" z" tych" szkó " lub"

placówek"mo'e"by%"wsparta"w"ramach"tego"przedsi&wzi&cia. 

 

Warunki realizacji  

z Wytycznych w"zakresie"monitorowania"post pu"rzeczowego"realizacji"programów"

operacyjnych na lata 2014-2020  

 

1. Fakt"nabycia"kompetencji"przez"uczniów"weryfikowany"jest"w"ramach"nast&puj!cych"
etapów:" 

a) etap I � Zakres � zdefiniowanie" w" ramach" wniosku" grupy" docelowej" do" obj&cia"

wsparciem"oraz"wybranie"obszaru"wsparcia,"który"b&dzie"realizowany"w"projekcie"

i zostanie poddany ocenie;  

b) etap II � Wzorzec � zdefiniowanie we wniosku standardu" wymaga#," tj." efektów"

uczenia" si&," które" osi!gn!" uczestnicy" w" wyniku" przeprowadzonych" dzia a#"

projektowych;  

c) etap III � Ocena � przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych 

kryteriów"oceny"po"zako#czeniu"wsparcia"udzielanego"danej"osobie;" 

d) etap IV � Porównanie" � porównanie" uzyskanych" wyników" etapu" III" (ocena) 

z" przyj&tymi" wymaganiami" (okre$lonymi" na" etapie" II" efektami" uczenia" si&)" po"

zako#czeniu"wsparcia"udzielanego"danej"osobie." 

V. Specyficzne warunki dla projektu realizowanego w trybie 
pozakonkursowym w ramach Poddzia!ania 10.2.3 Koordynacja 
kszta!cenia zawodowego uczniów � Typ projektu A. kreowanie i 
koordynacja rozwoju kszta!cenia zawodowego w regionie, Typ 
projektu B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji 
Zawodowych, Typ projektu C. promocja kszta!cenia zawodowego 
oraz dzia!ania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz 
orientacji zawodowej, w szczególno$ci skierowane do uczniów 
szkó! gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów, Typ 
projektu D. ma!opolska chmura edukacyjna � komponent 
dotycz"cy przedmiotów zawodowych 
 

Realizuj!c"projekt"pozakonkursowy w"ramach"Poddzia ania"10.2.3"RPO"WM"na"lata 2014-2020 

KOORDYNACJA" KSZTA*CENIA" ZAWODOWEGO" UCZNIÓW" dla" Typu projektu A. 

kreowanie i koordynacja rozwoju kszta#cenia zawodowego w regionie, Typu projektu B. 

tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typu projektu C. promocja 

kszta#cenia zawodowego oraz dzia#ania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz 

orientacji zawodowej, w szczególno%ci skierowane do uczniów szkó# gimnazjalnych, w tym  
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w formule Festiwalu Zawodów, Typu projektu D. ma#opolska chmura edukacyjna � 

komponent dotycz$cy przedmiotów zawodowych,"Beneficjent"zobowi!zany"jest"do"stosowania"

specyficznych"wymaga#"wskazanych"w"RPO"WM"na lata 2014�2020, SZOOP RPO WM 2014�

2020, Wytycznych w zakresie realizacji przedsi!wzi!" z udzia#em %rodków Europejskiego 

Funduszu Spo#ecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Wnioskodawca � Samorz!d"

Województwa"Ma opolskiego"� powinien"zatem"w"szczególno$ci"zwróci%"uwag&"na"przedstawione"

poni'ej"warunki"wynikaj!ce"m.in."z"ww."dokumentów. 

 
Warunki realizacji  

wynikaj"ce z SZOOP RPO WM 2014-2020 

 

1. Celem" szczegó owym" Poddzia ania" 10.2.3" jest" zwi&kszenie" szans" na" zatrudnienie"

uczniów" kszta c!cych" si&" w" szko ach" zawodowych," w" szczególno$ci" poprzez"

popraw&"efektywno$ci"kszta cenia zawodowego. 

2. W"ramach"Poddzia ania"przewiduje"si&"w"szczególno$ci"wsparcie"przeznaczone"na: 

1) koordynacj&" rozwoju" kszta cenia" zawodowego" w" regionie" w" szczególno$ci" 

w"zakresie"dzia ania"Centrów"Kompetencji"Zawodowych"(CKZ); 

2) dzia ania" z" zakresu" promocji" szkolnictwa zawodowego  oraz rozwoju 

poradnictwa edukacyjno-zawodowego" dla" uczniów," w" tym" organizacj&"

festiwalu"zawodów; 

3) realizacj&" komponentu" ma opolskiej" chmury" edukacyjnej" (komplementarnego"

wobec" przedsi&wzi&cia" realizowanego" w" ramach" poddzia a#" 2.1.3" i" 10.1.4)  

w"zakresie"przedmiotów"zawodowych; 

4) wsparcie/tworzenie"Centrów"Kompetencji"Zawodowych"(CKZ)_na"bazie"szkó ,"

dla"których"organem"prowadz!cym"jest"Województwo"Ma opolskie. 

3. W"zakresie"wsparcia/tworzenia"CKZ"mo'liwe"jest"w"szczególno$ci"poprzez: 

1) nabywanie dodatkowych" kwalifikacji" przez" uczniów" (w" systemie" formalnym" 

i pozaformalnym); 

2) tworzenie" warunków" zbli'onych" do" rzeczywistego" $rodowiska" pracy"

zawodowej" poprzez" wyposa'enie/doposa'enie" w" nowoczesny" sprz&t" 

i"materia y"dydaktyczne; 

3) programy" wspó pracy" szkó " i placówek" prowadz!cych" kszta cenie" zawodowe" 

z pracodawcami � w"tym"przede"wszystkim"sta'e"dla"uczniów. 
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4) dzia ania" z" obszaru" doradztwa" edukacyjno-zawodowego oraz orientacji 

zawodowej � elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne 

poszukiwanie pracy, mo'liwo$%"skorzystania"z"us ug"doradcy"zawodowego; 

5) wzmocnienie"wspó pracy"szkó "zawodowych"z"uczelniami; 

6) rozwój"kompetencji" zawodowych" kadr" wspieranych" placówek," wy !cznie" jako"

element"szerszego"projektu"obejmuj!cego"wi&cej"typów"operacji." 

7) interwencje przyczyniaj!ce" si&" do" zwi&kszonego" i" pe nego" udzia u" m odzie'y"

ze" szczególnymi" potrzebami," w" tym" z" niepe nosprawno$ciami" w" edukacji"

zawodowej, 

8) dodatkowe" zaj&cia" dydaktyczno-wyrównawcze" s u'!ce" wyrównywaniu"

dysproporcji edukacyjnych. 

4. CKZ"s!"zobowi!zane"do"realizacji"zada#"okre$lonych"w"Ustawie"o"systemie"o$wiaty"

dla" Centrów" Kszta cenia" Zawodowego" i" Ustawicznego," a" warunkiem" uzyskania"

dofinansowania" jest" zobowi!zanie" si&" beneficjenta" do" realizacji" wszystkich"

przewidzianych" tam" funkcjonalno$ci" w" okresie" trwania" projektu oraz przynajmniej 2 

lata"po"jego"zako#czeniu. 

5. Wspierane" CKZ" powinny" specjalizowa%" si&" w" okre$lonej" bran'y," na" której"

jednocze$nie" skoncentrowane" zostanie" wsparcie" (w" szczególno$ci" wsparcie"

inwestycyjne" i" sprz&towe)," co" jednak" nie" wykluczy" mo'liwo$ci" dofinansowania  

w" ograniczonym" zakresie" pozosta ych" zawodów," w" ramach" których" odbywa" si&"

kszta cenie."Realizowane"projekty"powinny"by%"równie'"zgodne"z"za o'eniami"polityki"

samorz!du"województwa"w"obszarze"kszta cenia"zawodowego. 

CKZ"nie"powinny"tworzy%"jedynie"szko y. 

6. Ka'dy" projekt" dotycz!cy" CKZ" uwzgl&dnia%" musi" silne" i" rzeczywiste" zaanga'owanie"

pracodawcy/ów/" zwi!zków" pracodawców/" organizacji" pracodawców." Wspó praca" 

w"ramach"Centrów"ze"stron!"pracodawców"(przedsi&biorców)"musi"by%"silna,"realna" 

i" ci!g a, a" pracodawcy" musz!" mie%" rzeczywisty" wp yw" na" kszta cenie" prowadzone" 

w" szkole/placówce," w" szczególno$ci" w" zakresie" praktycznej" nauki" zawodu."

Rekomenduje" si&," aby" wspó praca" ta" zosta a" oparta" o" funkcjonuj!c!" z" udzia em"

pracodawcy/ów/zwi!zków"pracodawców/organizacji"pracodawców,"rad&"programow!,"

dzia aj!c!" w" oparciu" o" regulamin" okre$laj!cy" ich" rol&" w" szczególno$ci" ich"

doradczy/opiniodawczy"g os"w"zakresie"kszta cenia"w"zawodzie." 
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7. Wsparcie"kierowane"b&dzie"do: 

1) uczniów szkó "i"placówek"prowadz!cych"kszta cenie"zawodowe i ustawiczne; 

2) kadry"szkó "i"placówek"prowadz!cych"kszta cenie"zawodowe"i ustawiczne; 

3) opiekunów"i"rodziców"m odzie'y"z"wspieranych"szkó "i"placówek; 

4) uczniów" szkó " gimnazjalnych" (w" zakresie" dzia a#" z" obszaru" doradztwa" oraz"

orientacji zawodowej); 

5) uczniów" ze" specjalnymi" potrzebami," w" tym" w" szczególno$ci" osób"

niepe nosprawnych; 

6) publicznych"i"niepublicznych"szkó "ponadgimnazjalnych"lub"placówek"systemu"

o$wiaty"prowadz!cych"kszta cenie"zawodowe. 

8. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania ca!kowitego8 wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.  

9. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%." W" przypadku" projektów"

obj&tych"pomoc!"publiczn!"lub"pomoc!"de"minimis"poziom"dofinansowania wynika%"

b&dzie"z"przepisów"prawnych"obowi!zuj!cych"na"dzie#"udzielania"wsparcia,"w"tym"w"

szczególno$ci"rozporz!dze#"wydanych"przez"ministra"w a$ciwego"do"spraw"rozwoju"

regionalnego" z" zastrze'eniem," 'e" poziom" dofinansowania" nie" przekroczy" 85% 

dofinansowania UE wydatków"kwalifikowanych"na"poziomie"projektu." 

10. Warto$%" wk adu" w asnego" beneficjenta" nie"mo'e" stanowi%" mniej" ni'" 10+" wydatków"

kwalifikowanych. 

11. Warunki" stosowania" uproszczonych" form" rozliczania" wydatków" � zgodnie  

z Podr!cznikiem kwalifikowania wydatków obj!tych dofinansowaniem w  ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma#opolskiego na lata  

2014�2020."W"ramach"dzia ania"planuje"si&"stosowanie"systemu"zaliczek. 

12. W"przypadku"projektów"kwalifikuj!cych"si&"do"obj&cia"pomoc!"publiczn!"lub"pomoc!"

de minimis � wsparcie" udzielane" b&dzie" zgodnie" z" w a$ciwymi" przepisami" prawa"

wspólnotowego" i" krajowego" dotycz!cymi" zasad" udzielania" tej" pomocy,"

                                                                 
8 Ca#kowite dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych obejmuje %rodki UE oraz ewentualne wspó#finansowanie z bud$etu 

pa&stwa lub innych 'róde# przyznawane Beneficjentowi przez w#a%ciw" instytucj!.   
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obowi!zuj!cymi"na"dzie#"udzielania"wsparcia. 

13. Warto$%" wydatków" poniesionych" w" ramach" finansowania" krzy'owego" (cross-

financingu)"w"projekcie"nie"mo'e"przekroczy%"5+"finansowania"unijnego." 

14. Warto$%" wydatków" poniesionych" na" zakup" $rodków" trwa ych" oraz" wydatków" 

w"ramach"finansowania"krzy'owego"(cross-financingu)"nie"mo'e" !cznie"w"projekcie"

przekroczy%"20+"finansowania unijnego.  

Warunki realizacji  

z Wytycznych w zakresie"realizacji"przedsi wzi !"z"udzia#em"%rodków"Europejskiego 

Funduszu"Spo#ecznego"w"obszarze"edukacji na lata 2014-2020 

 

Wnioskodawca powinien w szczególno$ci zwróci% uwag& na nast&puj"ce wymogi 

wynikaj"ce z ww. Wytycznych: 

1. W"ramach"Poddzia ania"udzielane"wsparcie"mo'e"obj!%: 

1) doskonalenie" umiej&tno$ci," kompetencji" lub" kwalifikacji" nauczycieli," w" tym"

nauczycieli"zawodu"i"instruktorów"praktycznej"nauki"zawodu; 

 

2) podnoszenie" umiej&tno$ci," kompetencji" oraz" uzyskiwanie kwalifikacji 

zawodowych" przez" uczniów" i" s uchaczy" szkó " lub" placówek" systemu" o$wiaty"

prowadz!cych"kszta cenie"zawodowe; 

3) tworzenie" w" szko ach" lub" placówkach" systemu" o$wiaty" prowadz!cych"

kszta cenie" zawodowe" warunków" odzwierciedlaj!cych" naturalne" warunki 

pracy"w a$ciwe"dla"nauczanych"zawodów; 

4) rozwój" wspó pracy" szkó " lub" placówek" systemu" o$wiaty" prowadz!cych"

kszta cenie"zawodowe"z"ich"otoczeniem"spo eczno-gospodarczym. 

2. Realizacja" wsparcia," o" którym" mowa" w" pkt" 1," jest" dokonywana" na" podstawie"

indywidualnie" zdiagnozowanego" zapotrzebowania" szkó " lub" placówek" systemu"

o$wiaty." W" przypadku" szkó " lub" placówek" systemu" o$wiaty" diagnoza" powinna" by%"

przygotowana" i" przeprowadzona" przez" szko &," placówk&" systemu" o$wiaty" lub" inny"

podmiot" prowadz!cy" dzia alno$%" o" charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz 

zatwierdzona" przez" organ" prowadz!cy" b!d-" osob&" upowa'nion!" do" podejmowania"

decyzji."Podmiot"przeprowadzaj!cy"diagnoz&"powinien"mie%"mo'liwo$%"skorzystania"

ze" wsparcia" instytucji" systemu" wspomagania" pracy" szkó ," tj." placówki" doskonalenia"
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nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. Wnioski 

z"diagnozy"musz!"stanowi%"element"wniosku"o"dofinansowanie"projektuj. 

3. Doskonalenie"umiej&tno$ci,"kompetencji"lub"kwalifikacji"nauczycieli,"w"tym"nauczycieli 

zawodu"i"instruktorów"praktycznej"nauki"zawodu mo'e"obj!%"w"szczególno$ci: 

1) kursy"kwalifikacyjne"lub"szkolenia"doskonal!ce"w"zakresie"tematyki"zwi!zanej"

z" nauczanym" zawodem," w" tym" organizowane" i" prowadzone" przez" kadr&"

o$rodków" doskonalenia" nauczycieli lub" trenerów" przeszkolonych" w" ramach"

PO WER,  

2) praktyki" lub"sta'e"w"instytucjach"z"otoczenia"spo eczno-gospodarczego"szkó "

lub" placówek" systemu" o$wiaty" prowadz!cych" kszta cenie" zawodowe," w" tym"

przede" wszystkim" w" przedsi&biorstwach" lub" u" pracodawców" dzia aj!cych" na"

obszarze,"na"którym"znajduje"si&"dana"szko a"lub"placówka"systemu"o$wiaty,  

3) studia podyplomowe" przygotowuj!ce" do" wykonywania" zawodu" nauczyciela"

przedmiotów" zawodowych" albo" obejmuj!ce" zakresem" tematyk&" zwi!zan!" 

z"nauczanym"zawodem"(bran'owe,"specjalistyczne),  

4) budowanie lub"moderowanie"sieci"wspó pracy"i"samokszta cenia," 

5) realizacj&"programów"wspomagania; 

6) programy walidacji" i" certyfikacji" wiedzy," umiej&tno$ci" i" kompetencji"

niezb&dnych" w" pracy" dydaktycznej," ze" szczególnym" uwzgl&dnieniem"

nadawania uprawnie#" egzaminatora" w" zawodzie" instruktorom" praktycznej"

nauki"zawodu"na"terenie"przedsi&biorstw;  

7) wykorzystanie" narz&dzi," metod" lub" form" pracy" wypracowanych" w" ramach"

projektów," w" tym" pozytywnie" zwalidowanych" produktów" projektów"

innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.  

4. Doskonalenie"umiej&tno$ci,"kompetencji"lub"kwalifikacji"nauczycieli,"w"tym"nauczycieli"

zawodu" i" instruktorów" praktycznej" nauki" zawodu musi" by%" zgodne" z" nast&puj!cymi"

warunkami: 

1) zakres doskonalenia nauczycieli, w tym nauczycieli" kszta cenia" zawodowego"

jest" zgodny" z" potrzebami" szko y" lub" placówki" systemu" o$wiaty" prowadz!cej"

kszta cenie" zawodowe" w" zakresie" doskonalenia" nauczycieli," z"

zapotrzebowania" ww." podmiotów" na" nabycie" przez" nauczycieli" okre$lonych"

kwalifikacji, umiej&tno$ci"lub"kompetencji"oraz"z"zapotrzebowania"rynku"pracy; 
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2) realizacja" ró'nych" form" doskonalenia" zawodowego" nauczycieli," w" tym"

nauczycieli" zawodu" lub" instruktorów" praktycznej" nauki" zawodu" powinna" by%"

prowadzona" we" wspó pracy" z" instytucjami" otoczenia" spo eczno-

gospodarczego" szkó " lub" placówek" systemu" o$wiaty" prowadz!cych"

kszta cenie" zawodowe," w" tym" w" szczególno$ci" z" przedsi&biorcami" lub"

pracodawcami"dzia aj!cymi"na"obszarze,"na"którym"znajduje"si&"dana"szko a"

lub"placówka"systemu"o$wiaty;  

3) realizacja wsparcia," o" którym" mowa" w" pkt" 5," powinna" by%" prowadzona" 

z" wykorzystaniem" do$wiadczenia" dzia aj!cych" na" poziomie" wojewódzkim" lub"

lokalnym"placówek"doskonalenia"nauczycieli;" 

4) praktyki" lub" sta'e" nauczycieli" kszta cenia" zawodowego" organizowane" 

w instytucjach z otoczenia" spo eczno-gospodarczego" szkó " lub" placówek"

systemu" o$wiaty" prowadz!cych" kszta cenie" zawodowe" powinny" trwa%"

minimum 40 godzin;  

5) studia" podyplomowe," kursy" kwalifikacyjne" lub" szkolenia" powinny" umo'liwi%"

uzyskanie przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji do zajmowania 

stanowiska" nauczyciela" teoretycznych" przedmiotów" zawodowych" lub"

praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli,  

6) studia" podyplomowe" powinny" spe nia%" wymogi" okre$lone" w" rozporz!dzeniu"

Ministra"Nauki" i"Szkolnictwa"Wy'szego"z"dnia"17"stycznia"2012"r."w"sprawie"

standardów" kszta cenia" przygotowuj!cego" do" wykonywania" zawodu"

nauczyciela.  

5. Program" wspomagania," o" którym" mowa" w" pkt" 3" ppkt" 5)," jest" form!" doskonalenia"

nauczycieli" zwi!zan!" z" bezpo$rednim" wsparciem" szkó " lub" placówek" systemu"

o$wiaty,"który"musi"by%"zgodny"z"nast&puj!cymi"warunkami: 

1) program"wspomagania"powinien"s u'y%"pomoc!"szkole"lub"placówce"systemu"

o$wiaty" w" wykonywaniu" przez" ni!" zada#" na" rzecz" kszta towania" i" rozwijania" 

u uczniów"lub s uchaczy"kompetencji"kluczowych"niezb&dnych"na"rynku pracy 

oraz" w a$ciwych" postaw/umiej&tno$ci" (kreatywno$ci," innowacyjno$ci" oraz"

pracy"zespo owej); 

2) zakres" wspomagania" wynika" z" analizy" indywidualnej" sytuacji" szko y" lub"

placówki" systemu" o$wiaty" i" odpowiada na specyficzne potrzeby tych 

podmiotów, 
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3) realizacja"programów"wspomagania"obejmuje"nast&puj!ce"etapy: 

a) przeprowadzenie"diagnozy"obszarów"problemowych"zwi!zanych"z"realizacj!"

przez" szko &" lub" placówk&" systemu" o$wiaty" zada#" z" zakresu" kszta towania" 

i rozwijania" u" uczniów" lub" s uchaczy" kompetencji" kluczowych" niezb&dnych"

na" rynku" pracy" oraz" w a$ciwych" postaw/umiej&tno$ci" (kreatywno$ci,"

innowacyjno$ci"oraz"pracy"zespo owej); 

b) prowadzenie" procesu" wspomagania" w" oparciu" o" ofert&" doskonalenia"

nauczycieli" przygotowan!" zgodnie" z" potrzebami" danej" szko y" lub" placówki"

systemu" o$wiaty," z" mo'liwo$ci!" wykorzystania" ofert" doskonalenia"

funkcjonuj!cych" na" rynku," m.in." udost&pnianych" przez" centralne" 

i"wojewódzkie"placówki"doskonalenia"nauczycieli; 

c) monitorowanie i ocena procesu wspomagania z wykorzystaniem m.in. 

ewaluacji"wewn&trznej"szko y"lub"placówki"systemu"o$wiaty. 

6. Podnoszenie" umiej&tno$ci," kompetencji" oraz" uzyskiwanie" kwalifikacji" zawodowych"

przez" uczniów" szkó " lub" placówek" systemu" o$wiaty" prowadz!cych" kszta cenie"

zawodowe, obejmuje m.in.: 

1) praktyki zawodowe" organizowane" u" pracodawców" lub" przedsi&biorców" dla"

uczniów"zasadniczych"szkó "zawodowych;" 

2) sta'e" zawodowe" obejmuj!ce" realizacj&" kszta cenia" zawodowego"

praktycznego" we" wspó pracy" z" pracodawcami" lub" przedsi&biorcami" lub"

wykraczaj!ce"poza"zakres"kszta cenia"zawodowego"praktycznego; 

 

3) wdro'enie nowych,"innowacyjnych"form"kszta cenia"zawodowego; 

4) pomoc" stypendialn!" dla" uczniów" lub" s uchaczy" szczególnie" uzdolnionych" 

w"zakresie"przedmiotów"zawodowych"(z"wy !czeniem"osób"doros ych); 

5) dodatkowe" zaj&cia" specjalistyczne" realizowane" we" wspó pracy" z" podmiotami" 

z" otoczenia" spo eczno-gospodarczego" szkó " lub" placówek" systemu" o$wiaty"

prowadz!cych" kszta cenie" zawodowe," umo'liwiaj!ce" uczniom" i" s uchaczom"

uzyskiwanie i" uzupe nianie" wiedzy" i" umiej&tno$ci" oraz" kwalifikacji"

zawodowych; 

 

6) organizowanie" kursów" przygotowawczych" na" studia" we" wspó pracy" ze"

szko ami"wy'szymi"oraz"organizowanie"kursów"i"szkole#"przygotowuj!cych"do"

kwalifikacyjnych"egzaminów"czeladniczych"i"mistrzowskich; 
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7) udzia  w" zaj&ciach" prowadzonych" w" szkole" wy'szej," w" tym" w" zaj&ciach"

laboratoryjnych,"ko ach"lub"obozach"naukowych; 

 

8) wsparcie uczniów" w" zakresie" zdobywania" dodatkowych" uprawnie#"

zwi&kszaj!cych"ich"szanse"na"rynku"pracy; 
 

9) programy walidacji i certyfikacji" odpowiednich" efektów" uczenia" si&" zdobytych"

w" ramach" edukacji" formalnej," pozaformalnej" oraz" kszta cenia" nieformalnego, 

prowadz!ce"do"dobycia kwalifikacji zawodowych, w tym równie' kwalifikacji  

mistrza i czeladnika w zawodzie; 

10) realizacj&" szkolnych" form" kszta cenia" ustawicznego" zawodowego" albo"

pozaszkolnych" form" kszta cenia" ustawicznego," w" tym" wymienionych" 

w" rozporz!dzeniu" Ministra" Edukacji" Narodowej" z" dnia" 11" stycznia" 2012" r." 

w"sprawie"kszta cenia"ustawicznego"w"formach"pozaszkolnych"(Dz."U."z 2014 

r. poz. 622); 
 

11) doradztwo edukacyjno-zawodowe; 

12) wykorzystanie" rezultatów" projektów," w" tym" pozytywnie" zwalidowanych"

produktów" projektów" innowacyjnych" zrealizowanych" w" latach" 2007-2013  

w ramach PO KL; 

 

13) przygotowanie zawodowe uczniów" szkó " i placówek" systemu o$wiaty"

prowadz!cych" kszta cenie" zawodowe" w" charakterze" m odocianego"

pracownika" organizowane" u" pracodawców" oraz" m odocianych" pracowników"

wype niaj!cych" obowi!zek" szkolny" w" formie" przygotowania" zawodowego,"

zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy" o" prac&," obejmuj!ce"

nauk&"zawodu"lub"przyuczenie"do"wykonywania"okre$lonej"pracy,"o"ile"nie"jest"

ono"finansowane"ze"$rodków"Funduszu"Pracy. 

7. Dzia ania," o" których" mowa" w" pkt" 6," powinny" by%" prowadzone" z" uwzgl&dnieniem"

indywidualnych potrzeb rozwojowych i" edukacyjnych" oraz" mo'liwo$ci"

psychofizycznych"uczniów"i"s uchaczy"obj&tych"wsparciem." 

8. Praktyki"zawodowe"i"sta'e"zawodowe,"o"których"mowa"w"pkt"6"ppkt"1)" i"2)"powinny"

by%"zgodne"z"nast&puj!cymi"warunkami: 

1) organizacja" praktyk" i" sta'y" u" pracodawców" lub" przedsi&biorców" jest" mo'liwa" 

z"zastrze'eniem"'e: 
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a) praktyki" zawodowe" organizuje" si&" dla" uczniów" zasadniczych" szkó "

zawodowych w" celu" zastosowania" i" pog &bienia" zdobytej" wiedzy" 

i" umiej&tno$ci" zawodowych" w" rzeczywistych" warunkach" pracy."

Praktyki zawodowe realizowane w zasadniczej szkole zawodowej nie 

s!"form!"praktycznej"nauki"zawodu,"o"której"mowa" w"rozporz!dzeniu"

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

praktycznej"nauki"zawodu."Praktyki"zawodowe"realizowane"s!"zgodnie"

z"zasadami"okre$lonymi w Wytycznych; 
 

b) sta'e" zawodowe" organizowane" w" ramach" kszta cenia" zawodowego"

praktycznego" dotycz!" uczniów" techników" i" szkó " policealnych," 

w" których" kszta cenie" zawodowe" praktyczne" nie" jest" realizowane" 

u" pracodawców" lub" przedsi&biorców" ze" wzgl&du" na" brak" mo'liwo$ci"

sfinansowania"kosztów"takiego"kszta cenia; 

c) sta'e" zawodowe" organizowane" s!" równie'" dla" uczniów" lub" s uchaczy"

innych"szkó "lub"placówek"systemu"o$wiaty"prowadz!cych"kszta cenie"

zawodowe" oraz" uczniów" szkó " ponadgimnazjalnych" lub" placówek"

systemu"o$wiaty"prowadz!cych"kszta cenie"ogólne; 

d) sta'e" zawodowe" organizowane" s!" równie'" dla" uczniów" innych" szkó "

lub" placówek" systemu" o$wiaty" prowadz!cych" kszta cenie" zawodowe"

oraz" uczniów" szkó " ponadgimnazjalnych" lub" placówek" systemu"

o$wiaty"prowadz!cych"kszta cenie"ogólne; 

2) okres" realizacji" praktyki" zawodowej" lub" sta'u" zawodowego" wynosi" minimum"

150" godzin" i" nie" " wi&cej" ni'" 970" godzin" " w" odniesieniu" do" udzia u" jednego"

ucznia"lub"s uchacza"w"ww."formach"wsparcia; 

3) za" udzia " w" praktyce" zawodowej" lub" sta'u" zawodowym" uczniowie" otrzymuj!"

stypendium." Pe na" kwota" stypendium" w" kwocie" nieprzekraczaj!cej" 1 500,00 

PLN brutto jest" wyp acane" za" ka'de" kolejne" przepracowane" 150" godzin.  

W" przypadku" realizacji" praktyki" zawodowej" lub" sta'u" zawodowego" w" innym"

wymiarze," wysoko$%" stypendium wliczana jest proporcjonalnie. W przypadku 

sta'y" zawodowych" realizowanych" w" ramach" kszta cenia" zawodowego"

praktycznego,"o"którym"mowa"w"pkt"8"ppkt"1)"lit."b),"wysoko$%"stypendium"nie"

mo'e" by% ni'sza" ni'" to" wynika" z" przepisów" w" sprawie" przygotowania"

zawodowego" m odocianych" i" ich" wynagradzania," reguluj!cych" zasady"

wynagradzania"m odocianych"w"kolejnych"latach"nauki; 

 
4) na" czas" trwania" praktyki" zawodowej" lub" sta'u" zawodowego" jest" zawierana"

pisemna" umowa" pomi&dzy" stronami" zaanga'owanymi" w" realizacj&" praktyki"
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zawodowej" lub" sta'u" zawodowego." Umowa" powinna" okre$la%" co" najmniej"

wskazanie" liczby" godzin" praktyki" zawodowej" lub" sta'u" zawodowego," okres"

realizacji" i" miejsce" odbywania" praktyki" zawodowej" lub" sta'u" zawodowego,"

wynagrodzenie" praktykanta" lub" sta'ysty," a" tak'e" zobowi!zanie" do"

wyznaczenia" opiekuna" praktykanta" lub" sta'ysty" po" stronie" podmiotu"

przyjmuj!cego"na"praktyk&"zawodow!"lub"sta'"zawodowy;" 
 

5) praktyka" zawodowa" lub" sta'" zawodowy" s!" realizowane" na" podstawie"

programu opracowanego przez nauczyciela oraz dyrektora szko y" lub"

placówki"systemu"o$wiaty"we"wspó pracy"z"podmiotem"przyjmuj!cym"uczniów"

na" praktyk&" zawodow!" lub" sta'" zawodowy." Program" powinien" by%"

opracowany" i" przygotowany" w" formie" pisemnej" oraz" powinien" wskazywa%"

konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umiej&tno$ci)," które" osi!gnie"

praktykant" lub" sta'ysta," tre$ci" edukacyjne," zakres" obowi!zków" praktykanta"

lub" sta'ysty" a" tak'e" harmonogram" realizacji" praktyki" zawodowej" lub" sta'u"

zawodowego." Przy" ustalaniu" programu" praktyki" zawodowej" lub" sta'u"

zawodowego powinny" by%" uwzgl&dnione" predyspozycje" psychofizyczne" 

i" zdrowotne," poziom" wykszta cenia" oraz" dotychczasowe" kwalifikacje"

zawodowe" praktykanta" lub" sta'ysty." Program" praktyki" zawodowej" lub" sta'u"

zawodowego" zawiera" szczegó owe" zasady" dotycz!ce" wyposa'enia"

stanowiska" pracy" praktykanta" lub" sta'ysty" podczas" odbywania" praktyki"

zawodowej" lub" sta'u" zawodowego" oraz" procedur" wdra'ania" praktykanta" lub"

sta'ysty" do" pracy" i" monitorowania" stopnia" realizacji" tre$ci" i" celów"

edukacyjnych; 

6) podmiot przyjmuj!cy"na"praktyk&"zawodow!"lub"sta'"zawodowy: 

a) zapewnia odpowiednie" stanowisko" pracy" praktykanta" lub" sta'ysty,"

wyposa'one w" niezb&dne" sprz&ty," narz&dzia" i" zaplecze," udost&pnia"

warsztaty," pomieszczenia," zaplecze" techniczne," zapewnia" urz!dzenia" i"

materia y"zgodnie"z"programem"praktyki"zawodowej"lub"sta'u"zawodowego"i"

potrzebami" praktykanta" lub" sta'ysty" wynikaj!cymi" ze" specyfiki" zada#"

wykonywanych" przez" praktykanta" lub" sta'yst&," wymogów" technicznych"

miejsca"pracy,"a"tak'e"z"niepe nosprawno$ci"lub"stanu"zdrowia; 
 

b) szkoli" praktykanta" lub" sta'yst&" na" zasadach" przewidzianych" dla"

pracowników" w" zakresie" BHP," przepisów" przeciwpo'arowych" oraz"

zapoznaje go z" obowi!zuj!cym" regulaminem" pracy" na" stanowisku," którego"

dotyczy"praktyka"zawodowa"lub"sta'"zawodowy; 
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c) sprawuje" nadzór" nad" odbywaniem" praktyki" zawodowej" lub" sta'u"

zawodowego"w"postaci"wyznaczenia"opiekuna"praktyki"lub"sta'u; 
 

d) monitoruje" post&py" i" nabywanie" nowych" umiej&tno$ci" przez" praktykanta" lub"

sta'yst&," a" tak'e" stopie#" realizacji" tre$ci" i" celów" edukacyjnych" oraz"

regularnie udziela praktykantowi lub"sta'y$cie"informacji"zwrotnej; 
 

e) wydaje" praktykantowi" lub" sta'y$cie" - niezw ocznie" po" zako#czeniu" praktyki"

zawodowej" lub" sta'u" zawodowego" - dokument" potwierdzaj!cy" odbycie"

praktyki" zawodowej" lub" sta'u" zawodowego." Dokument" potwierdzaj!cy"

odbycie praktyki zawodowej" lub" sta'u" zawodowego" zawiera" co" najmniej"

nast&puj!ce"informacje:"dat&"rozpocz&cia"i"zako#czenia"praktyki"zawodowej"

lub" sta'u" zawodowego," cel" i" program" praktyki" zawodowej" lub" sta'u"

zawodowego," opis" zada#" wykonywanych" przez" praktykanta" lub" sta'yst&,"

opis" kompetencji" uzyskanych" przez" praktykanta" lub" sta'yst&" w" wyniku"

praktyki" zawodowej" lub" sta'u" zawodowego" oraz" ocen&" praktykanta" lub"

sta'ysty"dokonan!"przez"opiekuna"praktyki"lub"sta'u; 
  

7)  katalog" wydatków" przewidzianych" w" ramach" projektu" mo'e" uwzgl&dnia%"

koszty" zwi!zane" z" odbywaniem" praktyki" zawodowej" lub" sta'u" zawodowego"

(np." koszty" dojazdu," koszty" zakupu" odzie'y" roboczej," koszty" eksploatacji"

materia ów" i" narz&dzi," szkolenia" BHP" praktykanta" lub" sta'ysty" itp.)" 

w" wysoko$ci" nieprzekraczaj!cej" 5" 000" z " brutto" na" 1" osob&" odbywaj!c!"

praktyk&" zawodow!" lub" sta'" zawodowy." Powy'sza" kwota" mo'e" zosta%"

zwi&kszona"jedynie"w"sytuacji"konieczno$ci"ponoszenia"dodatkowych"kosztów"

zwi!zanych" z" udzia em" uczniów" w" praktyce" zawodowej" lub" sta'u"

zawodowym,"wynikaj!cych"ze"zwi&kszonego"wymiaru"czasu"trwania"ww."form"

wsparcia; 

8)  na" etapie" przygotowa#" do" realizacji" programu" praktyki" zawodowej" lub" sta'u"

zawodowego"s!"wyznaczani"opiekunowie"praktykantów"lub"sta'ystów."Ka'dy"

przyj&ty" praktykant" lub" sta'ysta" ma" przydzielonego" opiekuna. Na jednego 

opiekuna" praktyki" lub" sta'u" nie" mo'e" przypada%" jednocze$nie" wi&cej" ni'" 6"

praktykantów" lub" sta'ystów." Opiekun" praktykanta" lub" sta'ysty" jest"

wyznaczany" po" stronie" podmiotu" przyjmuj!cego" ucznia" na" praktyk&"

zawodow!"lub"sta'"zawodowy. 

9) do zada#"opiekuna"praktykanta"lub"sta'ysty"nale'y"w"szczególno$ci: 
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a) okre$lenie" celu" i" programu" praktyki" lub" sta'u" (we" wspó pracy" 

z nauczycielem); 

 
b) udzielenie"praktykantom"lub"sta'ystom"informacji"zwrotnej"w"trakcie"realizacji"

oraz"po"zako#czeniu"praktyki"zawodowej"lub"sta'u"zawodowego; 
 

c) nadzór"nad"prawid ow!"realizacj!"i"harmonogramem"praktyki"zawodowej"lub"

sta'u"zawodowego; 

10) Koszty" wynagrodzenia" opiekuna" praktykanta" lub" sta'ysty" u" pracodawcy"

powinny"uwzgl&dnia%"jedn!"z"opcji: 

a) refundacj&" pracodawcy" wynagrodzenia" opiekuna" praktykanta" lub" sta'ysty" 

w"zakresie"odpowiadaj!cym"cz&$ciowemu"lub"ca kowitemu"zwolnieniu"go"od"

$wiadczenia"pracy"na"rzecz"realizacji"zada#"zwi!zanych"z"opiek!"nad"grup!"

praktykantów" lub" sta'ystów," o" której" mowa" w" ppkt" 8)," przez" okres" 150"

godzin praktyki" zawodowej" lub" sta'u" zawodowego," w" wysoko$ci" obliczonej"

jak" za" urlop" wypoczynkowy," ale" nie" wi&cej" ni'" 5000" z " brutto." Wysoko$%"

wynagrodzenia" nalicza" si&" proporcjonalnie" do" liczby" godzin" praktyki"

zawodowej"lub"sta'u"zawodowego"zrealizowanych"przez"uczniów, 

b) refundacj&"pracodawcy"dodatku"do"wynagrodzenia"opiekuna"praktykanta"lub"

sta'ysty," w" sytuacji," gdy" nie" zosta " zwolniony" od" $wiadczenia" pracy," w"

wysoko$ci" nieprzekraczaj!cej" 10+" jego" zasadniczego" wynagrodzenia" wraz"

ze" wszystkimi" sk adnikami" wynagrodzenia" wynikaj!cego" ze" zwi&kszonego"

zakresu"zada#"(opieka"nad"grup!"praktykantów"lub"sta'ystów,"o"której"mowa"

w" lit." h," ale" nie" wi&cej" ni'" 500" z " brutto," za" realizacj&" 150" godzin" praktyki"

zawodowej" lub" sta'u" zawodowego." Wysoko$%" wynagrodzenia" nalicza" si&"

proporcjonalnie"do"liczby"godzin"praktyki"zawodowej"lub"sta'u"zawodowego"

zrealizowanych"przez"uczniów), 

c) refundacj&" pracodawcy" wynagrodzenia" opiekuna" praktykanta" lub" sta'ysty,"

który"b&dzie"pe ni "funkcj&"instruktora"praktycznej"nauki"zawodu"i"dla"którego"

praca z uczniami" b&dzie" stanowi%" podstawowe" zaj&cie" � do" wysoko$ci"

wynagrodzenia" okre$lonego" w" §" 9" ust." 2" pkt" 1" rozporz!dzenia" Ministra"

Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki 

zawodu. 

11) Wynagrodzenie" przys uguj!ce" opiekunowi" praktykanta" lub" sta'ysty" jest"

wyp acane" z" tytu u" wype nienia" obowi!zków," o" których" mowa" w" ppkt" 9)," nie"

zale'y"natomiast"od"liczby"uczniów,"wobec"których"te"obowi!zki"$wiadczy. 
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9. Pomoc stypendialna"dla"uczniów"lub"s uchaczy"szczególnie"uzdolnionych"w"zakresie"

przedmiotów zawodowych (z" wy !czeniem" osób" doros ych)," b&dzie" realizowana" 

z"uwzgl&dnieniem"nast&puj!cych"warunków: 

1) kryterium"szczególnie"uzdolnionych"uczniów"powinno"obejmowa%"co"najmniej"

oceny" klasyfikacyjne" uzyskane" przez" uczniów" lub" s uchaczy" (z" wy !czeniem"

osób" doros ych)" z" przynajmniej" jednego" spo$ród" przedmiotów" zawodowych."

Osi!gni&cia" w" olimpiadach," konkursach" lub" turniejach" mog!" stanowi%"

dodatkowe" kryterium" premiuj!ce." Szczegó owe" kryteria" naboru,"

uwzgl&dniaj!ce" warunki" okre$lone" w" Wytycznych" b&d!" zawiera%" regulaminy 

programów"stypendialnych, 

2) kwota" stypendium" $redniomiesi&cznie" nie" mo'e" przekroczy%" 600,00" z " brutto"

na jednego ucznia lub"s uchacza"(z"wy !czeniem"osób"doros ych), 

3) minimalny okres na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 10 

miesi&cy" i" mo'e" by%" skrócony" jedynie" w" przypadku" naruszenia" przez" ucznia"

lub" s uchacza" (z" wy !czeniem" osób" doros ych)" regulaminu" programu"

stypendialnego, 

4) w" trakcie" otrzymywania" pomocy" stypendialnej" ucze#" lub" s uchacz" 

(z" wy !czeniem" osób" doros ych)" podlega" opiece dydaktycznej nauczyciela, 

pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub 

placówce" systemu" o$wiaty" ucznia" lub" s uchacza." Celem" opieki" dydaktycznej"

jest"pomoc"w"dalszym"osi!ganiu"jak"najlepszych"rezultatów,"wsparcie"ucznia"

lub" s uchacza w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne  

i"monitorowanie"jego"osi!gni&%"edukacyjnych. 

10. Tworzenie w" szko ach" lub" placówkach" systemu" o$wiaty" prowadz!cych" kszta cenie"

zawodowe" warunków" odzwierciedlaj!cych" naturalne" warunki" pracy" w a$ciwe" dla"

nauczanych"zawodów"obejmuje"wyposa'enie"pracowni"lub"warsztatów"szkolnych"dla"

zawodów" szkolnictwa" zawodowego." Interwencja" w" ww." zakresie" musi" by%" zgodna" 

z"nast&puj!cymi"warunkami: 

i. szczegó owy"katalog"wyposa'enia"pracowni"lub"warsztatów"szkolnych"dla"190"

zawodów" zosta " opracowany" przez" MEN" i" jest" udost&pniony" za"

po$rednictwem"strony"internetowej"administrowanej"przez"MEN9.  

                                                                 
9 http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-

europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/ 
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ii. istnieje" mo'liwo$%" zakupu" wyposa'enia" pracowni" lub" warsztatów" szkolnych" 

o" parametrach" wy'szych" ni'" opisane" w" katalogu" celem" realizacji" programu"

nauczania"i"osi!gni&cia"rezultatów"projektu; 

iii. w" przypadku," gdy" zawód" nie" zosta " uj&ty" w" katalogu" wyposa'enia" pracowni" 

i" warsztatów" szkolnych," zakup" wyposa'enia" pracowni" dokonywany" jest"

zgodnie"z"podstaw!"programow!"dla"danego"zawodu; 

iv. istnieje" mo'liwo$%" sfinansowania" w" ramach" projektu" kosztów" zwi!zanych" 

z" dostosowaniem" lub" adaptacj!" pomieszcze#" (rozumian!" zgodnie" 

z"Wytycznymi" w" zakresie" kwalifikowalno$ci" wydatków)" na" potrzeby" pracowni"

lub" warsztatów" szkolnych," wynikaj!cych" m.in." z" konieczno$ci" monta'u"

zakupionego" wyposa'enia" oraz" zagwarantowania" bezpiecznego" ich"

u'ytkowania; 

v. wyposa'enie" pracowni" lub" warsztatów" szkolnych" jest" dokonywane" na"

podstawie" indywidualnie" zdiagnozowanego" zapotrzebowania" szkó " lub"

placówek" systemu" o$wiaty" prowadz!cych" kszta cenie" zawodowe w tym 

zakresie," a" tak'e" posiadanego" przez" nie" wyposa'enia," w" tym" zw aszcza"

powinna" obejmowa%" wnioski" z" przeprowadzonego" spisu" inwentarza" oraz"

oceny" stanu" technicznego" posiadanego" wyposa'enia." Diagnoza" powinna"

uwzgl&dnia%" rekomendacje" instytucji" z" otoczenia" spo eczno-gospodarczego 

szkó "lub"placówek"systemu"o$wiaty"prowadz!cych"kszta cenie"zawodowe. 

vi. Inwestycje"infrastrukturalne"s!"kwalifikowalne,"je'eli"zostan!"spe nione" !cznie"

poni'sze"warunki: 

a) nie jest"mo'liwe"wykorzystanie"istniej!cej"infrastruktury; 

b) potrzeba"wydatkowania"$rodków"zosta a"potwierdzona"analiz!"potrzeb; 

c) infrastruktura"zosta a"zaprojektowana"zgodnie"z"koncepcj!"uniwersalnego"

projektowania.  

11. Zakres" wsparcia" udzielanego" na" rozwój wspó pracy" szkó " lub" placówek" systemu"

o$wiaty" prowadz!cych" kszta cenie" zawodowe" z" ich" otoczeniem" spo eczno-

gospodarczym, obejmuje m.in.: 

1) w !czenie pracodawców" lub" przedsi&biorców" w" system" egzaminów"

potwierdzaj!cych" kwalifikacje" w" zawodzie" oraz" kwalifikacje" mistrza" 

i" czeladnika" w" zawodzie," przez" tworzenie" w" szko ach" i placówkach"

prowadz!cych" kszta cenie" zawodowe," CKZiU," u" pracodawców" lub"

przedsi&biorców"bran'owych"o$rodków"egzaminacyjnych"dla"poszczególnych"

zawodów" lub" kwalifikacji," upowa'nionych" przez" w a$ciw!" okr&gow!" komisj&"
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egzaminacyjn!"do"przeprowadzania"egzaminów"potwierdzaj!cych"kwalifikacje"

w" zawodzie," udzia " pracodawców" lub" przedsi&biorców" w" egzaminach"

potwierdzaj!cych"kwalifikacje"w"zawodach"w"charakterze"egzaminatorów; 

 

2) tworzenie klas"patronackich"w"szko ach; 

3) wspó prac& w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szko ach" i" w" formach"

pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy; 

 

4) opracowanie lub"modyfikacj&"programów"nauczania; 

5) wykorzystanie rezultatów" projektów," w" tym" pozytywnie" zwalidowanych"

produktów" projektów" innowacyjnych" zrealizowanych" w" latach 2007-2013  

w ramach PO KL; 

6) wspó prac& szkó " i" placówek" systemu" o$wiaty" prowadz!cych" kszta cenie"

zawodowe"z"uczelniami"wy'szymi. 

12. Dzia ania,"o"których"mowa"w"pkt"11"ppkt"3)"i"4),"b&d!"prowadzone"z"uwzgl&dnieniem"

prognoz" dotycz!cych" zapotrzebowania" rynku" pracy" na" okre$lone" zawody" 

i" wykszta cenie" w" okre$lonych" bran'ach," z" wykorzystaniem" ogólnopolskich" 

i"regionalnych"bada#"i"analiz"oraz"uzupe niaj!co"informacji"ilo$ciowych"i"jako$ciowych"

dost&pnych" za" po$rednictwem" powo anego" z" inicjatywy" Komisji" Europejskiej" portalu 

EU Skills Panorama. 

13. Wsparcie na tworzenie i" rozwój" ukierunkowanych" bran'owo" centrów" kszta cenia"

zawodowego i ustawicznego jest skierowane do szkó " lub"placówek"prowadz!cych"

kszta cenie" zawodowe, które" mog!" tworzy%" CKZiU" lub" inne" zespo y" realizuj!ce 

zadania" CKZiU." Wsparcie" to" jest" skierowane" równie'" do" podmiotów" korzystaj!cych" 

z" us ug" CKZiU" albo" innych" podmiotów" realizuj!cych" zadania" zbie'ne" z" zadaniami"

CKZiU" albo" innych" podmiotów" realizuj!cych" zadania" CKZiU," w" tym" publicznych" 

i" niepublicznych" szkó " lub" placówek" systemu" o$wiaty" prowadz!cych" kszta cenie"

zawodowe,"nauczycieli,"uczniów"i"s uchaczy"tych"szkó ,"a"tak'e"instytucji"z"otoczenia"

spo eczno-gospodarczego" szkó " lub" placówek" systemu" o$wiaty" prowadz!cych"

kszta cenie"zawodowe. 

14. CKZiU" lub" inne" zespo y realizuj!ce" zadania" CKZiU" b&d!" wspierane" w" pierwszej"

kolejno$ci"w"bran'ach/"zawodach"kluczowych"z"punktu"widzenia"rozwoju"gospodarki"

regionalnej,"w"bran'ach/"zawodach,"w"których"na"szerok!"skal&"wyst&puj!"problemy"
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z" rekrutacj!" wykwalifikowanych" pracowników," w" bran'ach/" zawodach" szybkiego"

wzrostu lub w tzw. inteligentnych specjalizacjach. 

15. Tworzenie" i" rozwój" ukierunkowanych" bran'owo/" zawodowo" centrów" kszta cenia"

zawodowego"i"ustawicznego"powinno"przyczynia%"si&"do"utworzenia"wysokiej"jako$ci"

wyspecjalizowanych" o$rodków" kszta cenia" i" szkolenia" w" poszczególnych" bran'ach/"

zawodach,"$ci$le"wspó pracuj!cych"z"pracodawcami"oraz"elastycznie"reaguj!cych"na"

zmiany" zachodz!ce" na" rynku" pracy" oraz" odbywa%" si&" powinno" w" szczególno$ci"

poprzez: 

1)  przygotowanie" szkó " i" placówek" systemu" o$wiaty" prowadz!cych" kszta cenie"

zawodowe" do" pe nienia" funkcji" CKZiU" lub" innego" zespo u" realizuj!cego"

zadania"CKZiU"dla"okre$lonej"bran'y/"zawodu; 

2)  wsparcie" realizacji" zada#" dla" okre$lonych" bran'/" zawodów" przez" CKZiU" lub"

inne"zespo y"realizuj!ce zadania CKZiU. 

Dzia ania" wymienione" w" ppkt" 1)" b&d!" stanbowi y" wy !cznie" uzupe nienie" dzia a#"

przewidzianych w ppkt 2). 

16. Zakres" wsparcia" udzielanego" na" rzecz" przygotowania" szkó " i" placówek" systemu"

o$wiaty" prowadz!cych" kszta cenie" zawodowe" do" pe nienia" funkcji CKZiU lub innych 

zespo ów"realizuj!cych"zadania"CKZiU"obejmuje"m.in: 

 

1)  wyposa'enie" szkó " i" placówek" systemu" o$wiaty" prowadz!cych" kszta cenie"

zawodowe" wchodz!cych" w" sk ad" CKZiU" lub" innych" zespo ów" realizuj!cych"

zadania" CKZiU" w" sprz&t" i" pomoce" dydaktyczne do prowadzenia nauczania  

w"zawodach"z"okre$lonej"bran'y/"zawodzie; 

2) rozszerzenie" lub" dostosowanie" oferty" edukacyjnej" $wiadczonej" przez" szko y" 

i" placówki" systemu" o$wiaty" prowadz!ce" kszta cenie" zawodowe" wchodz!ce" 

w"sk ad"CKZiU"lub"innych"zespo ów"realizuj!cych zadania CKZiU do realizacji 

nowych"zada#; 

3) doskonalenie" umiej&tno$ci" i" kompetencji" zawodowych" nauczycieli"

zatrudnionych" w" szko ach" i" placówkach" systemu" o$wiaty" prowadz!cych"

kszta cenie" zawodowe" wchodz!cych" w" sk ad" CKZiU" lub" innych" zespo ów"

realizuj!cych"zadania"zbie'ne"z"zadaniami"CKZiU. 
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17.  Beneficjent"zapewni"funkcjonowanie"utworzonych"ze"$rodków"innych"ni'"europejskie"

utworzonych" w" ramach" projektu" CKZiU" lub" innych" zespo ów" realizuj!cych" zadania"

CKZiU,"przez"okres"co"najmniej"2"lat"od"daty"zako#czenia"realizacji projektu. 

 

18.  Utworzone" w" ramach" projektu" CKZiU" lub" inne" zespo y" realizuj!ce" zadania" CKZiU,"

maj!"mo'liwo$%"sfinansowania"ze"$rodków"EFS"realizacji"dzia a#,"w"tym"m.in: 

 

1)  inicjowanie" wspó pracy" szkó " lub" placówek" systemu" o$wiaty" prowadz!cych"

kszta cenie" zawodowe" z" otoczeniem" spo eczno-gospodarczym, w tym 

monitorowanie" potrzeb" ww." podmiotów" w" zakresie" wspó pracy," tak'e" 

w" zakresie" sta'y" nauczycieli" lub" praktycznej" nauki" zawodu" uczniów," w" tym"

uczniów"ze"specjalnymi"potrzebami"edukacyjnymi; 

2)  prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym nauczycieli 

kszta cenia" zawodowego" we" wspó pracy" z" pracodawcami" i" uczelniami" oraz"

o$rodkami"doskonalenia"nauczycieli; 

 

3)  tworzenie" sieci" wspó pracy" szkó " i" placówek" systemu" o$wiaty" prowadz!cych"

kszta cenie" zawodowe" w" danej" bran'y/" zawodu" w" celu" wymiany" dobrych"

praktyk; 

 

4)  wdra'anie"i"upowszechnianie"nowych"technologii;" 

5)  opracowywanie" i" upowszechnianie" elastycznych" form" kszta cenia"

zawodowego" osób" doros ych," w" tym" osób" doros ych" ze" specjalnymi"

potrzebami edukacyjnymi; 

6)  tworzenie"wyspecjalizowanych"o$rodków"egzaminacyjnych; 

7)  organizowanie"praktyk"pedagogicznych"dla"przysz ych"nauczycieli"kszta cenia"

zawodowego"oraz"nauczycieli"sta'ystów; 
 

8)  realizacja"us ug"doradztwa"zawodowego; 

9)  gromadzenie" i" udost&pnianie" informacji" edukacyjno-zawodowej  

o" mo'liwo$ciach" kszta cenia," szkolenia" i" zatrudnienia," w" tym" równie'" wersji"

on-line," z" uwzgl&dnieniem" aktualnej" sytuacji" na" lokalnym/regionalnym" rynku"

pracy; 
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10) prowadzenie" wspó pracy" z" placówkami" doskonalenia" nauczycieli" 

w zakresie doskonalenia" zawodowego" nauczycieli" realizuj!cych" zadania" 

z zakresu doradztwa zawodowego. 

19.  Wsparcie rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego" powinno" by%" skierowane" do"

publicznych" i" niepublicznych" szkó ," w" tym" szkó " specjalnych" i" placówek" systemu"

o$wiaty," w" tym" doradców" edukacyjno-zawodowych oraz nauczycieli wyznaczonych 

do" realizacji" zada#" z" zakresu" doradztwa" edukacyjno-zawodowego i powinno 

obejmowa%: 

1)  uzyskiwanie" kwalifikacji" doradców" edukacyjno-zawodowych przez osoby 

realizuj!ce"zadania"z"zakresu"doradztwa"edukacyjno-zawodowego"w"szko ach"

i"placówkach,"które"nie"posiadaj!"kwalifikacji"z"tego"zakresu"oraz"podnoszenie"

kwalifikacji" doradców" edukacyjno-zawodowych," realizuj!cych" zadania" 

z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego"w"szko ach; 

2)  tworzenie"Szkolnych"Punktów Informacji i Kariery (SPInKa); 

3) zewn&trzne"wsparcie"szkó "w"obszarze"doradztwa"edukacyjno-zawodowego. 

20.  Realizacja" zewn&trznego" wsparcia" szkó " w" obszarze" doradztwa" edukacyjno-

zawodowego" na" poziomie" regionalnym" i" lokalnym" musi" by%" realizowane" zgodnie" 

z nast&puj!cymi"warunkami: 

1)  program" zewn&trznego" wsparcia" powinien" przyczyni%" si&" do" zwi&kszenia"

dost&pu" do" us ug" doradztwa" edukacyjno-zawodowego opartych na rzetelnej 

informacji edukacyjno-zawodowej; 

2)  zapewnienie"dost&pu"do"informacji"edukacyjno-zawodowej mo'e"obejmowa%"

tworzenie" regionalnych" systemów" informacji" edukacyjno-zawodowej, w tym 

dost&pnej"on-line; 

3)  zakres" wsparcia" wynika" z" analizy" indywidualnej" sytuacji" szko y" lub" placówki"

systemu"o$wiaty"i"odpowiada"na"jej"specyficzne"potrzeby; 

4)  realizacja programów" zewn&trznego" wsparcia" szkó " w" zakresie" doradztwa"

edukacyjno-zawodowego" na" poziomie" regionalnym" obejmuje" nast&puj!ce"

etapy: 

a) wspó prac& z"O$rodkiem"Rozwoju"Edukacji"(ORE)"w"zakresie"doskonalenia"

kadry systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie doradztwa 

edukacyjno-zawodowego,"w"tym"m.in."wykorzystania"zasobów"doradztwa"na"
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potrzeby" regionu," gromadzenia" i" udost&pniania" informacji" edukacyjno-

zawodowej; 

b) wspó prac&" z" instytucjami" wojewódzkimi" na" rzecz" rozwoju" doradztwa"

edukacyjno-zawodowego w regionie," w" tym" tworzenie" i" rozwój" wojewódzkiej"

sieci"wspó pracy"doradców"i"instytucji; 

 

c) zapewnienie" dost&pu" do" informacji" edukacyjno-zawodowej na poziomie 

regionu,"tym"dost&pnej"online; 

d) doskonalenie"kadry"doradców-konsultantów" w"oparciu"o"programy"szkole#"

przygotowane przez ORE; 

e) koordynowanie" i"monitorowanie"dzia a#"z"zakresu"doradztwa"zawodowego"

podejmowanych na poziomie lokalnym; 

f) wspó organizowanie" we" wspó pracy" z" doradcami-konsultantami, 

instytucjami" tworz!cymi" sie%" wsparcia" doradztwa" zawodowego,"

regionalnymi/lokalnymi"pracodawcami"lub"przedsi&biorcami"przedsi&wzi&%"na"

rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego, np. targi edukacyjne, targi 

pracy,"festiwale"zawodów. 

 

5)  osob!" realizuj!c!" program" zewn&trznego" wsparcia" szkó " w" zakresie"

doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie regionalnym jest 

konsultant"wojewódzki."Konsultant"wojewódzki"jest"to"specjalista"zewn&trzny"

(spoza" szko y)" bezpo$rednio" wspó pracuj!cy" z" doradcami-konsultantami  

w" realizacji" zewn&trznego" wsparcia" na" poziomie" powiatu." Konsultant"

wojewódzki" to" osoba" zatrudniona" w" wojewódzkim" o$rodku" doskonalenia"

nauczycieli"lub"w"centrum"kszta cenia"zawodowego; 

 

6)  realizacja" programów" zewn&trznego" wsparcia" szkó " w" zakresie" doradztwa"

edukacyjno-zawodowego"na"poziomie"lokalnym"obejmuje"nast&puj!ce"etapy: 

 

a) przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego  

w" szkole," w" celu" identyfikacji" potrzeb" szko y" w" zakresie" doradztwa"

edukacyjno-zawodowego; 

 

b) opracowanie" planu" zewn&trznego" wsparcia" szko y" w" zakresie" doradztwa"

edukacyjno-zawodowego"przez"doradców-konsultantów; 
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c) dro'enie" i" realizacja" planu" wsparcia" szko y" w" zakresie" doradztwa"

edukacyjno-zawodowego; 

 

d) tworzenie" i" rozwój" sieci" doradców" edukacyjno�zawodowych oraz sieci 

instytucji; 

e) monitorowanie" i" ewaluacja" zada#" realizowanych" w" zakresie" doradztwa"

edukacyjno-zawodowego"w"szko ach"i"placówkach"systemu"o$wiaty; 

 

7)  osob!" realizuj!c!" program" zewn&trznego" wsparcia" szkó " w" zakresie"

doradztwa edukacyjno-zawodowego jest doradca-konsultant. Doradca�

konsultant" jest" to" specjalista" zewn&trzny" (spoza" szko y)" bezpo$rednio 

wspó pracuj!cy" z" placówk!" w" realizacji" zewn&trznego" wsparcia" na" poziomie"

powiatu. Doradca�konsultant to osoba zatrudniona w poradni 

psychologiczno�pedagogicznej," powiatowej" placówce" doskonalenia"

nauczycieli," w" centrum" kszta cenia" praktycznego" lub" centrum kszta cenia"

ustawicznego"lub"centrum"kszta cenia"zawodowego;" 

8)  do"zada#"doradcy-konsultanta"nale'y"pomoc"w"diagnozie"potrzeb"szko y"oraz"

dostosowanie" oferty" doskonalenia" do" zdiagnozowanych" potrzeb," a" nast&pnie"

pomoc w zbudowaniu planu wspomagania i jego realizacji; 

9)  na" podstawie" wyników" diagnozy" doradca" � konsultant," we" wspó pracy" ze"

szko !" lub" placówk!" systemu" o$wiaty," opracowuje" plan" wparcia" ww."

podmiotów." Plan" powinien" zawiera%" propozycj&" dzia a#" i" rozwi!za#"

ukierunkowanych" na" podniesienie" jako$ci" us ug $wiadczonych" w" szkole" lub"

placówce" systemu" o$wiaty" z" zakresu" doradztwa" edukacyjno-zawodowego, 

czyli tzw. formy doskonalenia doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

10) plan" wsparcia" szko y" powinien" uwzgl&dnia%" konieczno$%" wykorzystania"

potencja u" i"zasobów"szko y."W$ród"realizatorów"zada#"okre$lonych"w"planie"

wsparcia" szko y" wyró'ni%" nale'y:" kadr&" szko y," doradców-konsultantów" oraz"

instytucje" zewn&trzne" wspieraj!ce" szkolne" doradztwo" zawodowe" (w" tym"

poradnie psychologiczno�pedagogiczne, Ochotnicze Hufce Pracy, powiatowe 

urz&dy"pracy); 

 

11)  katalog"dzia a#"mo'liwych"do"zrealizowania"w"ramach"planu"wsparcia"szko y"

obejmuje: 
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a)  udzielanie pomocy doradcom edukacyjno-zawodowym w organizowaniu 

szkolnych" spotka#," konkursów" itp." po$wi&conych" doradztwu" edukacyjno-

zawodowemu; 
 

b)  wspó prac& przy" organizacji" spotka#" po$wi&conych" doradztwu" edukacyjno-

zawodowemu" z" uczniami," rodzicami," radami" pedagogicznymi," zespo ami"

wychowawców"oraz"przedstawicielami"pracodawców"lub"przedsi&biorców; 
 

c)  inicjowanie wspó pracy" z" zewn&trznymi" instytucjami" wspieraj!cymi" szkolne"

doradztwo edukacyjno-zawodowe; 
 

d)  udost&pnianie informacji," np." o" instytucjach" zewn&trznych" wspieraj!cych"

doradztwo edukacyjno-zawodowe, opisanych w mapie lokalnej sieci 

doradztwa edukacyjno-zawodowego" lub" mo'liwo$ciach" pozyskania"

materia ów"z"zakresu"doradztwa"edukacyjno-zawodowego; 
 

e)  inicjowanie i" koordynowanie" konkursów," konferencji" i" innych" przedsi&wzi&%" 

z dziedziny doradztwa edukacyjno-zawodowego"o"zasi&gu"lokalnym; 
 

f)  wspieranie aktywno$ci" szko y" w" $rodowisku" lokalnym" poprzez" udzia   

w targach szkolnych, organizacji lub udziale w tzw. drzwiach otwartych; 
 

g)  organizacja wspólnych" warsztatów," spotka#" oraz" konferencji" z" udzia em"

przedstawicieli" instytucji" zajmuj!cych" si&" doradztwem" w" powiecie," w adz"

lokalnych," przedstawicieli" pracodawców" lub" przedsi&biorców" czy" szkó "

wy'szych; 
 

12)  dzia ania" zwi!zane" z" tworzeniem" i" rozwojem" sieci" doradców" edukacyjno-

zawodowych"i"instytucji"maj!"na"celu: 

a)  identyfikacj& osób" zajmuj!cych" si&" problematyk!" doradztwa" edukacyjno-

zawodowego"w"szko ach,"placówkach"systemu"o$wiaty" i" instytucjach"danego"

powiatu; 

b)  inicjowanie" i" organizowanie" przedsi&wzi&%" umo'liwiaj!cych" wymian&"

do$wiadcze#"osobom"zainteresowanym"doradztwem"edukacyjno-zawodowym 

(dyrektorom, doradcom zawodowym, pedagogom, psychologom, 

nauczycielom); 

c)  podejmowanie" dzia a#" integruj!cych" $rodowisko" osób" zajmuj!cych" si&" 

w"szko ach"i"innych"instytucjach"problematyk!"doradcz!; 

d)  budowanie" wspó pracy" osób" odpowiedzialnych" za" doradztwo" edukacyjno-

zawodowe w powiecie; 

e)  organizacja" warsztatów" dla" cz onków" sieci" doradców" edukacyjno-

zawodowych" z" terenu" powiatu," z" uwzgl&dnieniem" problematyki" doradztwa"

edukacyjno-zawodowego" dla" uczniów" ze" specjalnymi" potrzebami"
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edukacyjnymi," wymian&" informacji," np." o" wydarzeniach" powiatowych"

dotycz!cych" doradztwa," informacji" z" regionalnego rynku pracy, oferty 

edukacyjnej"szkó ,"bada#"i"analiz"dotycz!cych"lokalnego"rynku"pracy"i"dobrych"

praktyk,"propagowanie"dzia a#"doradczych. 

 

VI. Specyficzne warunki dla projektu realizowanego w trybie 
pozakonkursowym w ramach Dzia!ania 10.3 � Typ projektu A. 
rozwijanie kompetencji i umiej&tno$ci osób doros!ych 
 

Realizuj!c"projekt w ramach Dzia ania"10.3"RPO"WM"na"lata 2014-2020,"Beneficjent"zobowi!zany"

jest do stosowania specyficznych" wymaga#" wskazanych" w" SZOOP" RPO WM 2014�2020 oraz 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsi!wzi!" z udzia#em Europejskiego Funduszu 

Spo#ecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Wnioskodawca powinien zatem  

w szczególno$ci"zwróci%"uwag&"na"przedstawione"poni'ej warunki wynikaj!ce"z"ww."dokumentów. 

 

Warunki realizacji  

wynikaj"ce z SZOOP RPO WM 2014-2020 

 

1. Celem"interwencji"w"ramach"poddzia ania"jest"niwelowanie"dysonansu"pomi&dzy" 

oczekiwaniami"pracodawców,"a"umiej&tno$ciami" i"kompetencjami"osób"na"rynku"

pracy," przy" uwzgl&dnieniu" niekorzystnego" czynnika," jakim" jest" niski" udzia " osób"

doros ych" w uczeniu"si&"przez"ca e" 'ycie."Wsparcie" realizowane" w" tym"zakresie"

s u'y%" powinno" powi!zaniu" potrzeb" zwi!zanych" z" oferowanymi" miejscami" pracy"

po" stronie" pracodawców" z" adekwatnymi" kwalifikacjami" po" stronie" pracowników"

oraz" z" gotowo$ci!" do" podnoszenia czy zmiany kompetencji. Podejmowane  

w zwi!zku" z" tym" dzia ania" s u'y%" b&d!" wsparciu" osób" w" zakresie" podnoszenia"

kwalifikacji" przekrojowych" tj." umiej&tno$ci" j&zykowych," matematycznych" czy"

zdolno$ci" i" motywacji" do" uczenia" si&," poprzedzone" jednak" zindywidualizowan!"

diagnoz!" i" bilansem" potrzeb" i" zasobów" w zakresie" kszta cenia" oraz" sytuacji"

zawodowej.  

2. W" kontek$cie" trudniejszej" sytuacji" na" rynku" pracy" szczególnie" powinny" by%"

wspierane osoby o"niskich"kwalifikacjach"oraz"osoby"po"50"r.'. 

3. Rozwijanie kompetencji" i" umiej&tno$ci" osób" doros ych" w" kontek$cie" przed"

wszystkim"funkcjonowania"na"rynku"pracy"odbywa%"si&"b&dzie"poprzez:  

a) szkolenia" /" kursy" /" studia" podyplomowe" /" kszta cenie" w" formach" szkolnych" 

w" szczególno$ci" w" zakresie" kompetencji" kluczowych" tj." ICT" oraz" j&zyki" obce," 
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a" tak'e" innych" kompetencji" w" zakresie" których" mo'liwe" jest" uzyskanie"

potwierdzenia"kwalifikacji"ogólnie"uznanym"certyfikatem," 

b) us ugi"z"zakresu poradnictwa zawodowego i planowania w asnej"kariery, 

c) dzia ania"z"zakresu"potwierdzania"kwalifikacji. 

4. Dzia ania promocyjne" realizowane" b&d!" jako" element" projektu" obejmuj!cego"

wsparcie"osób. 

5. Wsparcie w zakresie kompetencji zawodowych rozwijanych w formach pozaszkolnych 

realizowane"b&dzie"komplementarnie"w"ramach"dzia ania"10.2.4. 

6. Beneficjent powinien zapewni%" osobom" zainteresowanym" dost&p" do" jak"

najszerszego" katalogu" podmiotów" $wiadcz!cych" us ugi" w" zakresie" podnoszenia"

kompetencji" oraz" potwierdzania" kwalifikacji." Jednocze$nie" obowi!zkowa" b&dzie"

partycypacja" osób" bior!cych" udzia " w" projekcie" w" kosztach" zwi!zanych" 

z" finansowaniem" kursów" i szkole#" i" innych" form" wsparcia" zwi!zanych" 

z" podnoszeniem/zmian!" kompetencji" oraz" w" kosztach" egzaminów"

potwierdzaj!cych"nabycie"kwalifikacji. 

7. Celem szczegó owym" Dzia ania" 10.3" jest" podwy'szanie" kompetencji" osób"

doros ych," w" tym" w" szczególno$ci" znajduj!cych" si&" w" niekorzystnej" sytuacji" na"

rynku pracy. 

8. Dzia ania" w" ramach" projektu" b&d!" realizowane" przez" Wojewódzki" Urz!d" Pracy" 

w Krakowie. 

9. Grup&" docelow!" stanowi!" osoby" doros e" z" w asnej" inicjatywy" zainteresowane"

podniesieniem/zmian!/ nabyciem" nowych" umiej&tno$ci/ kompetencji lub 

potwierdzeniem / uzyskaniem kwalifikacji, w tym osoby z niepe nosprawno$ciami,"

osoby"powy'ej"50"r."'."oraz"osoby"z niskimi kwalifikacjami. 

10. Warto$%" dofinansowania" ca kowitego10 nie" mo'e" przekroczy%" 90+" wydatków"

kwalifikowanych - w"przypadku"projektów"nie"obj&tych"pomoc!"publiczn!. 

11. Warto$%"wk adu"w asnego"beneficjenta"nie"mo'e"stanowi%"mniej"ni'"10"+"wydatków"

kwalifikowanych - w"przypadku"projektów"nie"obj&tych"pomoc!"publiczn!. 

12. Warunki stosowania uproszczonych" form" rozliczania" wydatków" � zgodnie  

                                                                 
10 Ca#kowite dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych obejmuje %rodki UE oraz ewentualne wspó#finansowanie z 

bud$etu pa&stwa lub innych 'róde# przyznawane Beneficjentowi przez w#a%ciw" instytucj! 
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z Podr!cznikiem kwalifikowania wydatków obj!tych dofinansowaniem w  ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma#opolskiego na lata  

2014 - 2020. W"ramach"dzia ania"planuje"si&"stosowanie systemu zaliczek. 

13. Z uwagi na charakter oraz zasady wspierania interwencji przewiduje" si&," 'e"

wsparcie" udzielane" w" ramach" dzia ania" mo'e" stanowi%" pomoc" pa#stwa," 

w"szczególno$ci"pomoc"de"minimis. W"przypadku"projektów"kwalifikuj!cych"si&"do"

obj&cia" pomoc!" publiczn! lub" pomoc!" de" minimis" � wsparcie" udzielane" b&dzie"

zgodnie" z" w a$ciwymi" przepisami" prawa" wspólnotowego" i" krajowego" dotycz!cymi"

zasad"udzielania"tej"pomocy,"obowi!zuj!cymi"na"dzie#"udzielania"wsparcia. 

14. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu wynosi 85%. W" przypadku" projektów" obj&tych" pomoc!" publiczn! 

lub" pomoc!" de" minimis poziom dofinansowania" wynika%" b&dzie z" przepisów"

prawnych," obowi!zuj!cych" na" dzie#" udzielania" wsparcia," w" tym" w" szczególno$ci"

rozporz!dze#" wydanych" przez" ministra" w a$ciwego" do" spraw" rozwoju" regionalnego" 

z"zastrze'eniem,"'e"poziom"dofinansowania"nie"przekroczy"85"+"dofinansowania"UE"

wydatków"kwalifikowalnych"na"poziomie"projektu. 

15. Warto$%" wydatków" poniesionych" na" zakup" $rodków" trwa ych" nie" mo'e" w" projekcie"

przekroczy%"10+"finansowania"unijnego. 

16. Projekt" b&dzie" realizowany" z" wykorzystaniem" mechanizmów" popytowych,"

umo'liwiaj!cych"uczestnikowi"projektu"samodzielny" wybór"us ugi"odpowiadaj!cej"na"

jego indywidualne potrzeby. 

 

Warunki realizacji  

z Wytycznych w zakresie"realizacji"przedsi wzi !"z"udzia#em"%rodków"Europejskiego 

Funduszu"Spo#ecznego"w"obszarze"edukacji na lata 2014-2020 

 

1. Celem" interwencji" EFS" jest" zwi&kszenie" uczestnictwa" osób" doros ych" w" uczeniu" si&"

przez" ca e" 'ycie," w" tym" uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa 

kompetencji"tych"osób"w"zakresie"TIK"i"j&zyków"obcych.  

2. <rodki"finansowe"dost&pne"w"ramach"RPO"zostan!"przeznaczone"na"wsparcie"osób"

doros ych"w"wieku"18"lat"i"wi&cej,"zwanych"dalej"�uczestnikami"projektów�. 
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3. <rodki"EFS"zostan!"przeznaczone"na" wsparcie"osób"wykazuj!cych"najwi&ksz!" luk&"

kompetencyjn!" w" zakresie" TIK" i" j&zyków" obcych" oraz" posiadaj!cych" najwi&ksze"

potrzeby"w"dost&pie"do"edukacji,"w"tym"m.in."do"osób"o"niskich"kwalifikacjach"i"osób"

w"wieku"50"lat"i"wi&cej.  

4. Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO obejmuje: 

a) szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywanie" i" popraw&"

kompetencji cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji" j&zykowych," a" " tak'e" innych"

kompetencji," dla" których" mo'liwe" jest" uzyskanie" kwalifikacji" potwierdzonych" ogólnie"

uznanym" certyfikatem" skierowane" do" osób" doros ych," które" z" w asnej" inicjatywy" s!"

zainteresowane" nabyciem," uzupe nieniem" lub" podwy'szeniem" umiej&tno$ci,"

kompetencji"lub"kwalifikacji"w"powy'szym"zakresie; 

b) programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem  

w"zakresie"TIK"i"j&zyków"obcych; 

5. Zrealizowane"dzi&ki"wsparciu"EFS"szkolenia lub inne formy kszta cenia: 

a) w przypadku kwalifikacji � zako#cz!" si&" formalnym" wynikiem" oceny" i" walidacji" oraz"

b&d!"dawa%"mo'liwo$%"uzyskania"certyfikatu"(nadaniem"kwalifikacji) albo 

b) w przypadku kompetencji � b&d!" dawa%" mo'liwo$%" uzyskania" dokumentu"

potwierdzaj!cego" nabycie" kompetencji," zgodnie" z" zaplanowanymi" we" wniosku" 

o dofinansowanie projektu lub regulaminie konkursu etapami," o" których" mowa" 

w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania post!pu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

6. W przypadku" kwalifikacji" j&zykowych" zakres" wsparcia" obejmuje" wy !cznie" szkolenia"

prowadz!ce" do" uzyskiwania" kwalifikacji" j&zykowych" realizowane" zgodnie  

z"Europejskim"Systemem"Opisu"Kszta cenia"J&zykowego. 

7. Beneficjent utrwali" i" b&dzie" przechowywa%" wyniki" walidacji" przeprowadzonej" 

w ramach projektu - na" potrzeby" kontroli" i" pó-niejszej" ewaluacji" przez okres 

przechowywania dokumentacji projektowej.  
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Warunki realizacji  

z Wytycznych w zakresie"realizacji"przedsi wzi !"z"udzia#em"%rodków"Europejskiego 

Funduszu"Spo#ecznego"w"obszarze"przystosowania"przedsi biorców"i"pracowników" 

do zmian na lata 2014-2020 

 

1. Koszty" pojedynczej" us ugi" w" zakresie" niedofinansowanym" w" ramach" PSF" mog!"

stanowi%"wk ad"w asny"w"projekcie." 

2. Beneficjent"zobowi!zany"jest"do"prowadzenia"bie'!cej"kontroli"i"monitoringu"realizacji"

wsparcia. 

3. Kwalifikowanie" kosztów" us ugi" " jest" mo'liwe" w" przypadku," gdy" zosta y" spe nione"

 !cznie"co"najmniej"poni'sze"warunki: 

a) zg oszenie"na"us ug&"zosta o"zrealizowane"za"po$rednictwem"RUR; 

b) wydatek"zosta "rzeczywi$cie"poniesiony"na"zakup"us ugi; 

c) wydatek"zosta "prawid owo"udokumentowany; 

d) us uga" zosta a" zrealizowana" zgodnie" z" za o'eniami," tj." zgodnie" z" programem,"

form!,"na"warunkach"i"w"wymiarze"czasowym"okre$lonym"w"Karcie"Us ugi; 

e) us uga" zako#czy a" si&" wype nieniem" ankiety" oceniaj!cej" us ugi" w" RUR,"

zgodnie"z"Systemem"Oceny"Us ug"Rozwojowych. 

4. Koszty" zwi!zane" z" pokryciem" specyficznych" potrzeb" osób" z" niepe nosprawno$ciami"

mog!" zosta%" sfinansowane" w" ramach" projektu" PSF" w" ramach" mechanizmu"

racjonalnych"usprawnie#. 

5. W"ramach" projektu" PSF"nie" jest"mo'liwe" kwalifikowanie" kosztów" us ugi" rozwojowej,"

która" jest" $wiadczona" przez" podmiot," z" którym" uczestnik" projektu" jest" powi!zany"

kapita owo" lub" osobowo," przy" czym" przez" powi!zania" kapita owe" lub" osobowe"

rozumie"si&"w"szczególno$ci: 

a) udzia "w"spó ce"jako"wspólnik"spó ki"cywilnej"lub"spó ki"osobowej, 

b) posiadanie co najmniej 20% udzia ów"lub"akcji"spó ki, 

c) pe nienie"funkcji"cz onka"organu"nadzorczego"lub"zarz!dzaj!cego,"prokurenta"

lub"pe nomocnika, 
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d) pozostawanie" w" stosunku" prawnym" lub" faktycznym," który" mo'e" budzi%"

uzasadnione" w!tpliwo$ci" co" do" bezstronno$ci" w" wyborze" podmiotu"

$wiadcz!cego" us ug&" rozwojow!," w" szczególno$ci" pozostawanie" w" zwi!zku""

ma 'e#skim," w" stosunku" pokrewie#stwa" lub" powinowactwa" w" linii" prostej,"

pokrewie#stwa" lub" powinowactwa" w" linii" bocznej" lub" w" stosunku"

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

6. Realizacja wsparcia z wykorzystaniem" podej$cia" popytowego" odbywa" si&"

odpowiednio" na" zasadach" okre$lonych" w" Wytycznych" w" zakresie" realizacji"

przedsi&wzi&%" z" udzia em" $rodków" Europejskiego" Funduszu" Spo ecznego" 

w" obszarze" przystosowania" przedsi&biorców" i" pracowników" do" zmian" na" lata 2014-

2020" z" wy !czeniem" zapisów" Podrozdzia u" 4.1" pkt" 3-9, 12 lit. a-c i f, 13, 21 i 22, 

Rozdzia u"5,"Rozdzia u"6"pkt"4"lit."a,"ppkt"i"oraz"iii. 

7. Nie" jest" mo'liwe" dofinansowanie" ze" $rodków" EFS" tworzenia" regionalnych" rejestrów"

us ug" rozwojowych" lub" innych" alternatywnych" baz" lub" rejestrów" publicznych," które"

powielaj!"zadania"realizowane"w"ramach"RUR. 

8. Nie" jest" mo'liwe" kwalifikowanie" kosztów" us ugi," która" obejmuje" koszty" niezwi!zane"

bezpo$rednio" z" us ug!" w" szczególno$ci" koszty" $rodków" trwa ych" przekazywanych 

uczestnikom projektu, koszty dojazdu i zakwaterowania. 

VII. Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla 
przyk!adowych towarów i us!ug w projektach pozakonkursowych 

 

1. Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek nie" stanowi" katalogu" zamkni&tego" 

i"mo'e"by%"rozszerzany o inne pozycje.  

2. Stawki"uj&te"w"katalogu"s!"stawkami"dopuszczalnymi,"co"oznacza,"'e"ich"wysoko$%"

za o'ona"w"bud'ecie"projektu"podlega"indywidualnej"ocenie" i"nie"jest"automatycznie"

akceptowana"przez"osoby"weryfikuj!ce." 

3. Przyj&cie" dopuszczalnej" stawki" nie" oznacza," 'e" dany" rodzaj" wydatku" b&dzie"

akceptowany"w"ka'dym"projekcie"� przy"ocenie"niezb&dno$ci"wydatku"b&dzie"brana"

pod"uwag&"m.in."specyfika"projektu. 
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Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek  
dla przyk!adowych towarów i us!ug w projektach pozakonkursowych  

Lp. Kategoria wydatków 
Jednostka 

miary 
Maksymalna stawka 

brutto [z!] 

1. 

Przerwa kawowa  

(wydatek kwalifikowalny, o ile forma wsparcia, 

w" ramach" której" ma" by%" $wiadczona" przerwa"
kawowa dla tej samej grupy osób w danym dniu 
trwa co najmniej 4 godziny lekcyjne, tj. 4 x 45 
minut) 

osoba 15,00 

2. 

Lunch/obiad/kolacja  

(w przypadku lunch/ obiadu wydatek 
kwalifikowalny, o 

ile wsparcie dla tej samej" grupy" osób" w" danym"
dniu trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych, tj.  
6 x 45 minut, w przypadku kolacji wydatek 
kwalifikowalny, o ile finansowana" jest" us uga"
noclegowa) 

osoba 35,00 

3. 

Nocleg w kraju* 

wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie (np. 
szkolenie, spotkanie) dla" tej" samej" grupy" osób 
trwa co najmniej 2 dni, a uczestnik posiada 
miejsce zamieszkania w miejscowo$ci" innej" ni'"
miejsce, w którym"$wiadczone"jest"wsparcie; 
obejmuje nocleg, co do zasady w pokojach 2-
osobowych (nocleg w pokojach 1-osobowych jest 
kwalifikowalny tylko w uzasadnionych 
przypadkach) 

osoba 

Hotel o max. 

standardzie 3*:  

360 PLN/1 nocleg za 
2 osoby w pokoju2-

osobowym, 250 
PLN/1 nocleg za 1 

osob& w pokoju 
1-osobowym 

hotel o ni'szym 

standardzie"ni'"3* 
oraz pensjonat, 

motel itd.: 

260 PLN/1 nocleg 
za 2 osoby w pokoju 

2-osobowym 

120 PLN/1 nocleg 

za"1"osob& 

w pokoju 1-osobowym 

4. 

Zwrot kosztów dojazdu  

wydatek" kwalifikowalny" do" wysoko$ci" op at za 
$rodki" transportu" publicznego" szynowego" lub"
ko owego (a w przypadku" podró'y"
mi&dzynarodowych" tak'e" transportu" lotniczego) 
zgodnie" z" cennikiem" biletów" II" klasy"
obowi!zuj!cym" na" danym" obszarze, tak'e w 
przypadku" korzystania" ze" $rodków" transportu"
prywatnego (w szczególno$ci" samochodem" lub"
taksówk!)" jako" refundacja" wydatku faktycznie 
poniesionego"do"ww."wysoko$ci 

osoba/km 

Cena uzale'niona 

od"cenników 
operatorów 

komunikacji publicznej 

5. 
Wynajem sali wyk!adowej  
(10 � 15"osób)" 

 60 minut 42,00"z ""(cena"
uwzgl&dnia"
wyposa'enie"sali"w"
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projektor 
multimedialny wraz z 
ekranem, flipchart lub 
tablic&"sucho"
$cieraln!,"dost&p"do"
internetu ) 

6. 

Sala komputerowa  
(10 stanowisk komputerowych) 

60 minut  45,00"z "(cena"
uwzgl&dnia"
wyposa'enie"sali"w"
projektor 
multimedialny wraz z 
ekranem, flipchart lub 
tablic&"sucho"
$cieraln!,"dost&p"do"
internetu ) 

Sale szkoleniowe � w"przypadku"sal"b&d!cych"w"dyspozycji"wnioskodawcy/beneficjenta,"koszt"
eksploatacji jest kwalifikowany w oparciu"o"przedstawion!"metodologi&"wyliczenia"ponoszonych"
kosztów."W"przypadku"wynajmu"sal"szkolnych"ich"koszt"musi"by%"zgodny"z"uchwa !"JST"lub"
innym"dokumentem"reguluj!cym"powy'sz!"kwesti&"(je'eli"dotyczy)."Zaleca"si&"aby"szkolenia"
odbywa y"si&"w"budynkach"dostosowanych"do"potrzeb"osób"niepe nosprawnych"ruchowo"
(podjazdy, windy, toalety). 

7. 
Komputer (wraz z systemem operacyjnym MS 

Windows)  

sztuka  
1454,00"z " 

8. Monitor do komputera  sztuka  358,00"z " 

9. 

Laptop (wraz z systemem operacyjnym MS 

Windows, pakiet biurowy ; minimalna specyfikacja 

techniczna: Procesor 1,5 GHZ, 4 GB RAM, 500 

GB"HDD,"przek!tna"wy$wietlacza"15,6)" 

sztuka  2600,00"z  

10. Tablica interaktywna ( bez projektora)  sztuka  2862,00"z " 

11. Projektor  sztuka  2900,00"z  

12. Drukarka  sztuka 470,00"z " 

13. Flipchart/tablica"sucho$cieralna sztuka 341,00"z  

14. Biurko sztuka 340,00""z "" 

15. Krzes o"obrotowe" sztuka 146,00""z " 

16. Szafa na dokumenty sztuka 533,00"z " 
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Rozdzia! 1  
ZASADY FUNKCJONOWANIA KOP 

§ 1. S!ownik stosowanych poj%& i skrótów 

Ekspert � osoba, o której"mowa"w"art."49"Ustawy.  

IP � Instytucja" Po%rednicz!ca" Regionalnego" Programu" Operacyjnego" Województwa"

Ma opolskiego" na" lata" 2014" � 2020," czyli" Ma opolskie" Centrum" Przedsi#biorczo%ci," dalej"

MCP." IP" odpowiedzialna" jest" za" bezpo%redni!" obs ug#" procesu" oceny" wniosków" 

o" dofinansowanie" projektów," czynno%ci" zwi!zane" z" przygotowaniem" Uchwa y! ZWM! 

w sprawie wyboru do dofinansowania projektu oraz Uchwa y! ZWM! w! sprawie! podj"cia!

decyzji! o! dofinansowaniu! Projektu,! dla! którego! Beneficjentem! jest! Województwo!

Ma opolskie,"a"tak&e"za"rozliczenie"i"kontrol#"projektu. 

IZ � Instytucja" Zarz!dzaj!ca" Regionalnym" Programem" Operacyjnym" Województwa"

Ma opolskiego"na" lata"2014"� 2020,"czyli"Zarz!d"Województwa" Ma opolskiego,"dalej"ZWM."

Zadania" zwi!zane" z" prowadzeniem" i" aktualizacj! Wykazu" projektów" zidentyfikowanych" 

w"trybie"pozakonkursowym"oraz"prowadzeniem"Wykazu"kandydatów"na"ekspertów"RPO"WM"

i" udzielaniem" informacji" Wnioskodawcom" ubiegaj!cym" si#" o" dofinansowanie" w" kwestiach"

dotycz!cych" oceny" wniosków" o" dofinansowanie" projektów, wykonywane" s!" przez"

Departament" Zarz!dzania" Programami" Operacyjnymi" Urz#du" Marsza kowskiego"

Województwa"Ma opolskiego,"zwany"dalej"Departamentem"ZPO. 

KOP � Komisja" Oceny" Projektów," o" której" mowa" w" art." 44" Ustawy," powo ana" przez" IP do 

przeprowadzenia oceny spe nienia" kryteriów" wyboru" projektów" z o&onych" w" trybie"

pozakonkursowym w ramach RPO WM. 

KM RPO WM � Komitet" Monitoruj!cy" RPO" WM," tj." podmiot," o" którym" mowa" w" art." 47"

Rozporz!dzenia" Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r." ustanawiaj!ce" wspólne" przepisy" dotycz!ce" Europejskiego" Funduszu" Rozwoju"

Regionalnego," Europejskiego" Funduszu" Spo ecznego," Funduszu" Spójno%ci," Europejskiego"

Funduszu" Rolnego" na" rzecz" Rozwoju" Obszarów" Wiejskich" oraz" Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego" oraz" ustanawiaj!ce" przepisy" ogólne" dotycz!ce" Europejskiego"

Funduszu" Rozwoju" Regionalnego," Europejskiego" Funduszu" Spo ecznego," Funduszu"

Spójno%ci" i" Europejskiego" Funduszu" Morskiego i" Rybackiego" oraz" uchylaj!ce"

rozporz!dzenie"Rady"(WE)"nr"1083/2006"(Dz."U."L."347"z"20.12.2013,"str."320"z"pó'n."zm.). 
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Projekt pozakonkursowy (projekt) � projekt" znajduj!cy" si#" w" Wykazie! projektów!

zidentyfikowanych przez Instytucj"! Zarz#dzaj#c#! RPO WM w ramach trybu 

pozakonkursowego. 

Regulamin - Regulamin Pracy Komisji Oceny"Projektów"oceniaj!cej"projekty""znajduj!ce"si#"

w!Wykazie!projektów!zidentyfikowanych!przez!Instytucj"!Zarz#dzaj#c#!RPO!WM!w!ramach!

trybu pozakonkursowego w ramach 9. i 10 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego"Województwa"Ma opolskiego"na lata 2014-2020. 

Regulamin przygotowania i oceny projektów pozakonkursowych � Regulamin 

przygotowania" i" oceny" projektów" realizowanych" w" trybie" pozakonkursowym w ramach 

Regionalnego"Programu"Operacyjnego"Województwa"Ma opolskiego"na"lata"2014 2020, dla 

których"Instytucj!"Po%rednicz!c!"jest"Ma opolskie"Centrum"Przedsi#biorczo%ci.  

RPO WM � Regionalny" Program" Operacyjny" Województwa" Ma opolskiego" na" lata" 2014-

2020," przyj#ty" Uchwa !" nr" 240/15" Zarz!du" Województwa" Ma opolskiego" z" dnia" 4" marca"

2015 r. w sprawie przyj#cia" Regionalnego" Programu" Operacyjnego" Województwa"

Ma opolskiego"na"lata"2014-2020. 

Ustawa � ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach!realizacji!programów!w!zakresie!polityki!

spójno$ci! finansowanych! w! perspektywie! finansowej! 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

217). 

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego (wniosek) � dokument"z o&ony"

przez"Wnioskodawc#"w"trybie"pozakonkursowym"w"celu"uzyskania"%rodków"finansowych"na"

realizacj#" projektu" w" ramach" RPO" WM" za po%rednictwem" Systemu" e-RPO, na podstawie 

którego" dokonuje" si#" oceny" spe nienia" przez" projekt" odpowiednich" kryteriów" wyboru." Za"

integraln!" cz#%$" wniosku" o" dofinansowanie" uznaje" si#" wszystkie" jego" za !czniki" (je%li"

dotyczy). 

Wykaz kandydatów na Ekspertów RPO WM � prowadzona przez IZ lista kandydatów" 

na" Ekspertów" uczestnicz!cych" w" procesie" wyboru" do" dofinansowania" projektów"

wspó finansowanych"ze"%rodków"RPO"WM. 

ZWM � Zarz!d"Województwa"Ma opolskiego. 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin okre%la" zasady" funkcjonowania" KOP" oceniaj!cej" projekty  

znajduj!ce si#" w! Wykazie! projektów! zidentyfikowanych! przez! Instytucj"! Zarz#dzaj#c#!

RPO WM w trybie pozakonkursowym, sk adane do" Ma opolskiego" Centrum"
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Przedsi#biorczo%ci" w" ramach" Regionalnego" Programu" Operacyjnego" Województwa"

Ma opolskiego"na"lata"2014 2020. 

2. Za" zapewnienie" prawid owej" organizacji" pracy" KOP," w" tym" za" okre%lenie" planu" pracy"

KOP" oraz" obs ug#" administracyjn!" KOP" odpowiedzialny" jest" Kierownik" Referatu ds. 

Wyboru EFS (ZW.I).  

3. Ocena projektu pozakonkursowego odbywa"si#"na"podstawie"kryteriów"wyboru"projektu,"

zatwierdzonych przez KM RPO WM i sk ada si#"z"dwóch"etapów: 

a) oceny formalnej, 

b) oceny merytorycznej. 

4. Ocena projektu przeprowadzana jest w systemie informatycznym e-RPO. W przypadku 

braku" funkcjonalno%ci" lub" awarii systemu e-RPO, przewiduje si#" dokonywanie" oceny" 

w" wersji" papierowej" do" czasu" ponownego" uruchomienia" systemu." Ka&dorazowo," wyniki"

oceny z kart"papierowych"zostan!"wprowadzone"do"systemu"e-RPO. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie" maj!"

obowi!zuj!ce"przepisy Ustawy, Wytycznych!w!zakresie!trybów!wyboru!projektów!na!lata!

2014-2020, a tak&e" inne" postanowienia" dokumentów" programowych" i" przepisy" prawa"

powszechnie"obowi!zuj!cego. 

§ 3. Sk!ad KOP 

1. W"sk ad"KOP"wchodz!"pracownicy" IP,"Przewodnicz!cy"KOP"oraz Koordynator procesu 

oceny projektu pozakonkursowego pe ni!cy"funkcj# Sekretarza KOP.  

2. W"sk ad"KOP"mog!"zosta$"powo ani"Eksperci"nieb#d!cy"pracownikami IP,"znajduj!cy"si#" 

w Wykazie! kandydatów! na! Ekspertów! RPO! WM," posiadaj!cy" wiedz#," umiej#tno%ci,"

do%wiadczenie" lub wymagane uprawnienia z dziedziny, w" ramach" której" wniosek 

pozakonkursowy" jest" sk adany," w" tym" równie&" wiedz#" w" zakresie" celów" i" sposobu"

realizacji RPO WM. 

3. W" uzasadnionych" przypadkach" w" posiedzeniu" KOP" mog!" równie&" uczestniczy$" 

w"charakterze"obserwatorów: 

a) przedstawiciele" instytucji" nadrz#dnych" w" stosunku" do" IP w" systemie" wdra&ania"

RPO WM,  

b) partnerzy," o" których" mowa" w" art." 5" ust." 1" Rozporz#dzenia! Parlamentu!

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
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4. Osoby," o" których" mowa" w" ust." 3" nie" dokonuj!" oceny" projektu. Informacja o udziale 

obserwatorów"w"posiedzeniu"KOP"b#dzie"odnotowywana"w"Protokole z prac KOP. 

5. Funkcj#"Przewodnicz!cego"KOP"pe ni"Dyrektor"IP albo osoba przez niego wskazana.  

6. Funkcje Koordynatora procesu oceny projektu pozakonkursowego sprawuj!cego"funkcj# 

Sekretarza"KOP"pe ni"pracownik Referatu ds. Wyboru (ZW.I).  

7. Warunkiem" powo ania" w" sk ad" KOP" jest" uzyskanie" przez" oceniaj!cego" certyfikatu"

potwierdzaj!cego" realizacj#" obligatoryjnego" programu" szkoleniowego" obowi!zuj!cego"

w okresie programowania 2014-2020."Warunek"ten"obowi!zuje"po"up ywie"30"dni"od"dnia"

udost#pnienia" (tj." w !czenia" do" obligatoryjnego" programu" szkoleniowego)" szkole*" 

e-learningowych.  

8. Warunkiem" powo ania" Ekspertów" w" sk ad" KOP" przed" up ywem" 30" dni" od" momentu"

udost#pnienia" obligatoryjnych" szkole*" jest" posiadanie" przez" nich" wa&nego" certyfikatu,"

który" uprawnia " ich" do" dokonywania" oceny" w" ramach" w a%ciwego" Priorytetu Programu 

Operacyjnego"Kapita "Ludzki"2007-2013.  

9. Osoby"powo ane"do"pracy"w"KOP"musz!"posiada$"wiedz#"dotycz!c!"specyfiki"projektu 

pozakonkursowego," a" tak&e" kwalifikacje," kompetencje" i" do%wiadczenie" umo&liwiaj!ce"

prawid ow!"ocen#"wniosku.  

10. Kandydaci" na" Cz onków" KOP wskazywani w oparciu o posiadane kompetencje 

i do%wiadczenie" niezb#dne" do" oceny" wniosku" przez Kierownika Referatu ds. Wyboru 

EFS (ZW.I)" spo%ród" pracowników" IP lub" kandydatów" umieszczonych" w Wykazie 

kandydatów! na! Ekspertów! RPO! WM! przed" powo aniem" w" sk ad" KOP," otrzymuj!" drog!"

elektroniczn!: 

a) informacj#" o" mo&liwo%ci" powo ania" do" KOP" na" zasadach" wskazanych  

w Regulaminie, 

b) informacj#" o" planowanym" terminie" przeprowadzenia" oceny" z o&onego" wniosku"

pozakonkursowego w ramach danego etapu oceny, 

c) nazw#" podmiotu" ubiegaj!cego si#" o" dofinansowanie" wraz" z" tytu em" z o&onego"

przez niego wniosku, 

d) Formularz!o$wiadczenia!o!gotowo$ci!do!oceny,!bezstronno$ci!i!poufno$ci!Eksperta  

lub Formularz! o$wiadczenia! o! gotowo$ci! do! oceny,! bezstronno$ci! i! poufno$ci 

cz onka! KOP! � pracownika IP, których wzory" stanowi!" za !czniki" nr" 1 i 2 do 

Regulaminu.   
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11. Kandydaci" na" Cz onków" KOP" dostarczaj!" podpisane" o%wiadczenia" okre%lone" w"ust. 10 

lit. d) niniejszego Regulaminu w"wyznaczonym"terminie"(nie"krótszym"ni&"3"dni"robocze"

od"dnia"wys ania" informacji"o"mo&liwo%ci"powo ania"w sk ad"KOP)."O%wiadczenia"mog!"

zosta$"z o&one"osobi%cie"lub"przes ane"poczt!"elektroniczn!."Nieprzes anie"o%wiadczenia"

w wymaganym" terminie" skutkuje" brakiem" mo&liwo%ci" powo ania" w" sk ad" KOP." 

W" przypadku" przes ania" dokumentów" w" wersji" elektronicznej," wersj#" papierow!" nale&y"

dostarczy$"najpó'niej"do"dnia"losowania"do oceny wniosku. 

§ 4. Sposób powo!ania KOP 

1. Powo anie"KOP"nast#puje"w"drodze"Zarz!dzenia Dyrektora IP.  

2. Zarz!dzenie Dyrektora IP powo uj!ce"KOP"okre%la"w"szczególno%ci: 

a) nazw#"Wnioskodawcy oraz tytu "z o&onego"przez"niego"wniosku, 

b) nazw#"Dzia ania/Poddzia ania"oraz"numer"Osi Priorytetowej RPO WM, 

c) imiona"i"nazwiska"Cz onków"KOP,"z"wyró&nieniem"pracowników"IP i Ekspertów, 

d) imiona"i"nazwiska"osób"pe ni!cych"funkcje"Przewodnicz!cego"KOP,"Koordynatora 

procesu oceny projektu pozakonkursowego sprawuj!cego" funkcj# Sekretarza 

KOP, 

e) planowany termin przewidziany na dokonanie oceny. 

3. KOP" powo ywany" jest" na" okres" od" momentu" rozpocz#cia" procesu" oceny" projektu  

do"ostatecznego"rozstrzygni#cia"oceny projektu z o&onego"w"trybie"pozakonkursowym. 

4. Liczba"Cz onków"KOP"powo ywanych"do"oceny"wniosku o dofinansowanie projektu jest 

uzale&niona"od"specyfiki projektu. Sk ad"KOP"nie"mo&e"liczy$"mniej"ni&"6"osób." 

5. Dopuszcza" si#" mo&liwo%$" zmiany" sk adu" KOP." Zmiany" te" musz!" by$" wprowadzane"

w drodze Zarz!dzenia Dyrektora IP.  

§ 5. Cele, zadania i zakres odpowiedzialno"ci KOP 

 

1. Celem" powo ania" KOP" jest" zapewnienie" rzetelnej" i" bezstronnej" oceny" projektu 

dokonywanej" przez" osoby" posiadaj!ce" specjalistyczn!" wiedz#" oraz" umiej#tno%ci" 

z dziedziny, w"ramach"której"powinien"zosta$"z o&ony"projekt"pozakonkursowy.  

2. Cz onkowie" KOP" zobowi!zani" s!" do" wykonywania" swoich" obowi!zków" zgodnie" 

z prawem, sumiennie, sprawnie, rzetelnie i bezstronnie. 
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3. Zadaniem" KOP" jest" ocena" spe nienia" kryteriów" wyboru" projektów" w" ramach" oceny"

formalnej i merytorycznej.  

4. Ocena"wniosków"dokonywana"przez"KOP"odbywa"si#"m.in."zgodnie"z: 

a) przepisami"prawa"wspólnotowego"i"krajowego, 

b) kryteriami"wyboru"projektów, 

c) Regulaminem! przygotowania! i! oceny! projektów! pozakonkursowych, w tym 

Regulaminem pracy KOP, 

d) wytycznymi Ministra w a%ciwego"ds."rozwoju"regionalnego, wytycznymi IZ. 

5. Szczegó owy" sposób" dokonywania" oceny" wniosków" na" jej" poszczególnych" etapach"

opisany"zosta "w"dalszej"cz#%ci"Regulaminu. 

6. Do"zada*"Przewodnicz$cego KOP nale&y"w"szczególno%ci: 

a) zapewnienie" prawid owego" i" terminowego przebiegu oceny projektu, w tym m.in. 

zgodno%ci" pracy" KOP" z" Regulamin! przygotowania! i! oceny! projektów!

pozakonkursowych, w tym Regulaminem pracy KOP, 

b) nadzór"nad"sprawnym"funkcjonowaniem"KOP, 

c) zwo anie posiedzenia KOP, 

d) przeprowadzenie losowania Cz onków KOP" oceniaj!cych" wniosek 

pozakonkursowy, w tym Cz onka" KOP" dokonuj!cego" ponownej oceny wniosku  

w przypadku wyst!pienia rozbie&no%ci"w"ocenie, 

e) zatwierdzanie"protoko u"z"prac"KOP, 

f) zlecanie"zewn#trznych"opinii/ekspertyz, 

g) przeciwdzia anie" próbom" ingerowania" z" zewn!trz" w" dokonywan!" ocen#" przez 

osoby i podmioty"niebior!ce"w"niej"udzia u, 

h) podejmowanie"innych"czynno%ci (z"wy !czeniem"oceny"wniosku) maj!cych"na"celu"

zapewnienie"prawid owego"przebiegu"oceny. 

7. Do" zada*" Koordynatora procesu oceny projektu pozakonkursowego KOP 

pe ni!cego"funkcj#"Sekretarza KOP nale&y"w"szczególno%ci: 

a) pomoc"Przewodnicz!cemu"KOP"w"wykonywaniu"obowi!zków, 

b) przekazanie"Cz onkom"KOP"informacji"dotycz!cych"wymogów,"jakie"musi"spe nia$"

pozakonkursowy wniosek"o"dofinansowanie"w"ramach"RPO"WM,"w"szczególno%ci"
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informacji" dotycz!cych procedur oceny oraz obowi!zuj!cych" kryteriów" wyboru"

projektu, 

c) zapewnienie" poufno%ci" oraz" zabezpieczenie" dokumentacji" z o&onej" i" powsta ej" 

w wyniku procedury oceny, 

d) koordynacja posiedzenia KOP, 

e) formalna weryfikacja kart"oceny"maj!ca"na"celu"zapewnienie, aby oceny projektu 

by y" zgodne z" za o&eniami" dla danego typu projektu, oraz" szczegó owo"

uzasadnione, w tym"zatwierdzanie"lub"zwracanie"kart"oceny"do"poprawy"Cz onkom"

KOP, 

f) ocena" pracy" poszczególnych" Cz onków" KOP" oraz" diagnoza" potrzeb"

szkoleniowych, 

g) prowadzenie"spotka*"lub"szkole*"dla"Cz onków"KOP, 

h) analiza"jako%ci"procesu"oceny"oraz"opracowanie"wniosków"zmierzaj!cych"do"jego"

doskonalenia. 

i) sporz!dzenie" Protoko u! z! prac! KOP," zawieraj!cego" informacje" o" przebiegu" 

i wyniku oceny projektu pozakonkursowego,  

j) obs uga organizacyjno-techniczna KOP, 

k) dostarczenie"Cz onkom"KOP"materia ów"niezb#dnych"do"przeprowadzenia"oceny, 

l) informowanie Wnioskodawcy o wyniku oceny,  

m) gromadzenie" i" przekazanie" do" miejsca" przechowywania" dokumentacji" zwi!zanej"

z pracami KOP, 

n) monitorowanie i dokumentowanie przebiegu procesu oceny, nadzór" nad"

aktualizacj!"statusu oceny w systemie e-RPO.  

8. Do"zada*"Cz!onków KOP nale&y"w"szczególno%ci: 

a) dokonywanie zgodnej z przepisami, obiektywnej, rzetelnej oraz bezstronnej oceny 

projektu,  

b) formu owanie" wyczerpuj!cych," przejrzystych" i" zgodnych" ze" stanem" faktycznym"

uzasadnie*"wyniku oceny, 

c) prawid owe"i"terminowe"wype nianie"Kart oceny, 

d) terminowe dostarczenie do IP podpisanych Kart oceny. 
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§ 6. Organizacja i tryb pracy KOP 

1. Ocena" dokonywana" przez" KOP" odbywa" si#" w" ramach posiedzenia KOP," które"

zwo ywane"jest"nie"pó'niej"ni&"5 dni od"z o&enia"wniosku. 

2. Przez" posiedzenie" KOP" rozumie" si#" okres," jaki" up ywa" od" momentu" przeprowadzenia"

losowania Cz onka" KOP" do oceny wniosku pozakonkursowego do momentu 

zatwierdzenia Protoko u z prac KOP.  

3. W ramach prac KOP w siedzibie IP  odbywa" si#" co" najmniej" jedno" spotkanie"

rozpoczynaj!ce" ocen#" wniosku." Udzia " w" spotkaniu" mo&e" mie$" charakter" obligatoryjny 

lub nieobligatoryjny, o"czym"ka&dorazowo"decyduje"Przewodnicz!cy"KOP." 

4. Spotkanie KOP zwo ywane" jest" przede" wszystkim" w" celu" omówienia" zasad" i" sposobu"

oceny projektu pozakonkursowego. 

5. Losowanie Cz onków" KOP" oceniaj!cych" wniosek" pozakonkursowy dokonywane jest 

wy !cznie" w%ród" tych" Cz onków" KOP," którzy" dostarczyli" orygina y" podpisanych"

o%wiadcze*"wskazanych"w"§"3"ust."10"lit."d)"Regulaminu. 

6. Losowanie Cz onków"KOP"oceniaj!cych"wniosek"pozakonkursowy"przeprowadzane jest 

przez"Przewodnicz!cego"KOP,"w"obecno%ci"co"najmniej"3"Cz onków"KOP"oraz"� w celu 

zwi#kszenia" stopnia" przejrzysto%ci" procesu" losowania � w" obecno%ci" obserwatorów"

zg oszonych," np." przez" w a%ciwy" KM" RPO" WM" (je&eli" obserwatorzy" zostali" powo ani"

i wyra&!"tak!"wol#). 

7. Wniosek do oceny przekazywany jest Cz onkom"KOP"w"formie"elektronicznej." 

8. Wraz z wnioskiem przekazywanym do oceny, Cz onek" KOP" otrzymuje" informacj#" 

o"dokumentach"niezb#dnych"do"prawid owej"oceny"wniosku, w"szczególno%ci Regulamin 

przygotowania! i! oceny! projektów! sk adanych! w! trybie! pozakonkursowym, w tym 

Regulamin pracy KOP. 

9. Ocena" spe nienia" przez" dany" projekt" kryteriów" dokonywana jest na podstawie wniosku  

o dofinansowanie projektu pozakonkursowego.  

10. Cz onkowie" KOP" s!" zobowi!zani" do" pisemnego," wyczerpuj!cego przedstawienia  

w Karcie oceny uzasadnienia" wyniku" oceny" ka&dego" kryterium" ocenionego" negatywnie 

(wskazania wszystkich okoliczno%ci," które" przes!dzi y" o negatywnym wyniku oceny). 

Uzasadnienie" powinno" wskazywa$" na" konkretne," stwierdzone" przez" oceniaj!cego" braki" 

i"nieprawid owo%ci"we"wniosku."" 
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11. Prawid owo%$" wype nienia" Kart oceny podlega weryfikacji przez Koordynatora procesu 

oceny projektu pozakonkursowego KOP lub osoby przez niego wyznaczone. W razie 

stwierdzenia" uchybie*" formalnych," np." braku" podpisu," b #dnego" numeru" wniosku" i/lub"

braku wyczerpuj!cego," jasno" sformu owanego" i zgodnego" z" tre%ci!" dokumentów"

aplikacyjnych uzasadnienia oceny, Karta oceny kierowana" jest" cz onkom" KOP" do"

poprawy.  

12. W"przypadku"braku"kontaktu"z"Cz onkiem"KOP,"zg oszenia"przez"niego"braku"mo&liwo%ci"

oceny" wniosku" albo" nieprzyst!pienia" do" oceny" wniosku" w" czasie" umo&liwiaj!cym"

dokonanie oceny w ustalonym" terminie," Przewodnicz!cy" KOP" losuje" wniosek" do" oceny"

innemu"Cz onkowi"KOP."Fakt"ten"zostaje"uj#ty"w"Protokole z prac KOP. 

13. Okoliczno%ciami" uzasadniaj!cymi" zmiany" osób" oceniaj!cych" wniosek mog!" by$"

w szczególno%ci: 

a) zdarzenia losowe (np. wypadek, choroba itp.), 

b) wy !czenie"cz onka"KOP"z"udzia u"w"ocenie"projektu w"zwi!zku"ze"stwierdzeniem"

okoliczno%ci"budz!cych"w!tpliwo%ci"co"do"jego"bezstronno%ci, 

c) zadeklarowana" przez" oceniaj!cego" niemo&no%$" dokonania" oceny" w" terminie" 

z powodu innych istotnych przyczyn, 

d) rezygnacja" cz onka" KOP" z" oceny" projektu" lub" ca kowity" brak" kontaktu" z" osob!"

oceniaj!c!"przez"okres"3"dni"w"trakcie"trwania"procedury"oceny. 

14. Wyniki losowania w"ramach"posiedzenia"b#d!"przedstawione"w"Protokole z prac KOP.  

§ 7. Eksperci i zasady oceny pracy Ekspertów 

 

1. IP mo&e"wyznaczy$"Ekspertów,"o"których"mowa"w"art."49"Ustawy do"udzia u"w"wyborze 

do dofinansowania projektu pozakonkursowego. 

2. Udzia " Ekspertów w wyborze do dofinansowania projektu pozakonkursowego jest  

w" szczególno%ci" uzasadniony" w sytuacji, gdy niezb#dna" jest" specjalistyczna" wiedza" 

w danej dziedzinie. 

3. Kandydaci"na"Ekspertów"powo ywani"s!"w"sk ad"KOP"zgodnie"z"tre%ci!"§"3"Regulaminu. 

4. Udzia " Eksperta" w" wyborze" do dofinansowania projektu pozakonkursowego  oznacza 

mo&liwo%$" zaanga&owania" Eksperta" do wszelkich" czynno%ci zwi!zanych" z" wyborem"
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projektu do"dofinansowania"okre%lonych"w"umowie"pomi#dzy"IP i"Ekspertem."Czynno%ci"

zwi!zane"z"wyborem"projektu"do"dofinansowania"s!"podejmowane"od"momentu"z o&enia"

projektu do momentu jego wyboru do dofinansowania albo do oceny negatywnej. 

5. Do"Eksperta"stosuje"si#"odpowiednio"przepisy"art."24"§"1" i"2"ustawy"z"dnia"14"czerwca"

1960 r. � Kodeks!post"powania!administracyjnego. 

6. Status" Eksperta" uzyskuje" kandydat" na" Eksperta," który" podpisa " umow#" dotycz!c!"

udzia u"w wyborze projektów. 

7. IP mo&e" zleci$" Ekspertowi" ocen#" okre%lonego" zakresu" projektu," np." kilku" kryteriów,"

natomiast"ocen#"pozosta ych"jego"elementów"zleci$"innemu"Cz onkowi"KOP. 

8. IP dokonuje"okresowej"oceny"pracy"Ekspertów,"z"którymi"zosta a"zawarta"umowa." 

9. Szczegó owe" zasady" oceny" pracy" Ekspertów" reguluje" umowa" zawierana" pomi#dzy" IP, 

a Ekspertem."Ocena"pracy"Eksperta"dotyczy"co"najmniej"potwierdzenia"spe nienia"przez"

Eksperta" warunku" dotycz!cego" posiadania" wiedzy," umiej#tno%ci," do%wiadczenia" lub"

wymaganych" uprawnie*" w dziedzinie" obj#tej"programem" operacyjnym," w" ramach"której"

dokonywany" jest" wybór" do dofinansowania projektu pozakonkursowego oraz sposobu 

wykonywania"przez"Eksperta"obowi!zków"okre%lonych"w"umowie. 

10. Ocena," o" której" mowa" w" ust." 8 mo&e" zako*czy$" si#" wynikiem" pozytywnym albo 

negatywnym. 

11. Ocena"negatywna"skutkuje"skre%leniem"z"Wykazu!kandydatów!na!Ekspertów!RPO!WM . 

§ 8. Zasada poufno"ci i bezstronno"ci oraz standard prac Komisji Oceny 
Projektów 

1. Ocena" dokonywana" przez" KOP" odbywa" si#" przy" zachowaniu" nast#puj!cych"

standardów: 

a) poufno%ci"dokumentacji"zwi!zanej"z"ocen!" � dost#p"do"dokumentów"zwi!zanych" 

z"ocen!"maj!"wy !cznie"osoby"uczestnicz!ce"w"organizacji"oceny i"bior!ce"udzia " 

w"posiedzeniu"KOP"(wszyscy"Cz onkowie"KOP"oraz"obserwatorzy), 

b) zobowi!zania osób" uczestnicz!cych" w" wyborze" projektu" i" bior!cych" udzia " 

w" posiedzeniu" KOP" (Cz onkowie" KOP" oraz" obserwatorzy)" do" zachowania"

poufno%ci"danych"i"informacji"zawartych"w"dokumentach"zwi!zanych"z"ocen!, 
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c) poufno%ci" informacji" o" przebiegu" i" wyniku oceny na" poszczególnych" etapach do 

momentu"og oszenia"wyniku,  

d) zobowi!zania" Cz onków" KOP" do" pe nienia" swoich" funkcji" zgodnie" z" prawem,"

sumiennie, sprawnie, rzetelnie i bezstronnie, 

e) niezale&no%ci"oraz"bezstronno%ci"Cz onków"KOP"w"zakresie"dokonywanych"przez"

nich ocen, 

f)  rejestrowania"przebiegu"procesu"oceny"wniosków. 

2. Osoby" zaanga&owane" w" wybór" projektów" nie" mog!" by$" zwi!zane" z" Wnioskodawc! 

stosunkiem" prawnym" lub" faktycznym," b!d'" w" jakikolwiek" inny" sposób," który" móg by"

wywo a$"w!tpliwo%ci"co"do"bezstronno%ci"przeprowadzanych"przez"nie czynno%ci. 

3. Osoby" zaanga&owane" w" wybór" projektu pozakonkursowego zobowi!zane" s!" do"

zachowania" w" tajemnicy" wszystkich" informacji" i" dokumentów" ujawnionych" b!d'"

wytworzonych w trakcie wyboru projektu." Zobowi!zanie" to" ma" charakter" bezterminowy" 

i"w"szczególno%ci"dotyczy"informacji"i"dokumentów,"które"stanowi!"tajemnice"wynikaj!ce"

z" przepisów" powszechnie" obowi!zuj!cego" prawa." Spe nienie" powy&szego" wymogu"

nast#puje"poprzez"z o&enie"stosownego"o%wiadczenia"o"poufno%ci. 

4. W" przypadku" zaanga&owania" w" prace" KOP" obserwatorów" wskazanych" w" §" 3" ust." 3"

niniejszego Regulaminu," przed" udzia em" w" posiedzeniu" KOP" osoby" te" podpisuj!"

o%wiadczenie"o"poufno%ci,"którego"wzór"stanowi"za !cznik"3 do Regulaminu. 

5. Warunkiem" korzystania" z" us ug" Eksperta" jest" z o&enie" przez" niego" o%wiadczenia  

o" gotowo%ci" do" oceny," bezstronno%ci" i" poufno%ci." O%wiadczenie" odnosi" si#" do" relacji"

Eksperta z Wnioskodawc!."O%wiadczenie"sk adane"jest"zgodnie"z"§"3"ust.11. 

6. Pracownicy IP powo ywani" w" sk ad" KOP" zobowi!zani" s!" do" podpisania" o%wiadczenia" 

o" bezstronno%ci w" zakresie" przes anek," o" których" mowa" w" przepisach" art." 24" §" 1" i" 2"

Kodeksu" Post#powania" Administracyjnego." O%wiadczenie" sk adane" jest" zgodnie" z" §" 3"

ust.11. 

7. Wzory" o%wiadcze*" Eksperta" oraz" Cz onka" KOP" � pracownika IP dotycz!ce" gotowo%ci"

do oceny, bezstronno%ci"i"poufno%ci"stanowi!"za !czniki"nr"1"i"2 do Regulaminu. 

8. Je&eli" w" trakcie" oceny" wniosku" zaistniej!" okoliczno%ci" uzasadniaj!ce" wy !czenie"

Cz onka" KOP" z" oceny" tego" wniosku," powinien" je" niezw ocznie" zg osi$" na" pi%mie"

Przewodnicz!cemu"KOP"i: 
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a) w przypadku Eksperta" wy !czy$" si#" z" oceny" pozakonkursowego wniosku  

o dofinansowanie, 

b) w przypadku pracownika IP wy !czy$"si#"z"danej"sprawy." 

Przewodnicz!cy"KOP,"zgodnie"z"§"5"ust."6" lit."d),"dokona" losowania"kolejnego"cz onka"

KOP do oceny wniosku i/lub wyznaczy innego pracownika IP do prowadzenia danej 

sprawy. Fakt ten zostanie udokumentowany w Protokole z Prac KOP. 

9. Zgodnie z art. 49 ust. 9 Ustawy,"w"sytuacji"gdy"zostan!"stwierdzone"inne"ni&"wskazane" 

w"o%wiadczeniach"o"gotowo%ci"do"oceny,"bezstronno%ci"i"poufno%ci"okoliczno%ci"mog!ce"

budzi$"w!tpliwo%ci"co"do"bezstronno%ci"Cz onka"KOP,"mo&liwe"jest: 

a) wy !czenie"Cz onka"KOP"z"udzia u"w"wyborze"projektu"pozakonkursowego  

albo 

b) ujawnienie"okoliczno%ci"budz!cych"w!tpliwo%ci"co"do"bezstronno%ci"Cz onka"KOP" 

bez"wy !czenia"go"z"udzia u"w"wyborze"projektu (w uzasadnionych przypadkach). 

Rozdzia! 2  
PROCEDURA PRZEPROWADZANIA OCENY PROJEKTÓW 

§ 9. Zasady dokonywania oceny formalnej 

1. Ocena formalna wniosku" o" dofinansowanie" projektu" pozakonkursowego" trwa" nie" d u&ej"

ni&" 15 dni od daty z o&enia wniosku. W uzasadnionych" przypadkach" powy&szy" termin"

mo&e" zosta$" przed u&ony" decyzj!" Dyrektora" IP." Informacja" w" tym" zakresie" znajdzie"

odzwierciedlenie w Protokole z prac KOP oraz przekazana zostanie Wnioskodawcy. 

2. Ocena formalna dokonywana jest niezale&nie" przez" 2" oceniaj!cych." W" sytuacji"

wyst!pienia" rozbie&no%ci" w" ocenie" projekt" kierowany" jest" do" oceny przez trzeciego 

oceniaj!cego,"zgodnie"z"§"12. 

3. Ocena formalna dokonywana jest na formularzu Karty oceny formalnej," której" wzór"

stanowi" za !cznik" nr 4 do Regulaminu. Dokonanie" oceny" Cz onek" KOP" potwierdza"

w asnor#cznym"podpisem. 

4. Ocena formalna przeprowadzana jest w oparciu o obligatoryjne kryteria formalne, 

zatwierdzone przez KM RPO WM, które"musz!"by$" spe nione," aby"projekt" móg " zosta$"

przekazany do oceny merytorycznej. 
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5. Ocena"spe nienia"obligatoryjnych"kryteriów"formalnych"polega"na"przypisaniu"im"warto%ci"

logicznych TAK/NIE � zasada" �0�1�" (spe nia/nie" spe nia)," albo" na" stwierdzeniu," &e"

kryterium nie dotyczy danego projektu. 

6. W przypadku stwierdzenia na etapie" oceny" formalnej" uchybie*" we" wniosku" 

o dofinansowanie, o" których" mowa" w" §" 11 i wezwania Wnioskodawcy do dokonania 

odpowiedniej poprawy/uzupe nienia" wniosku" nowa wersja wniosku podlega ponownej 

ocenie formalnej w terminie do 10 dni od" daty" z o&enia" poprawy/uzupe nienia  

i" dokonywana" jest" w" sposób" analogiczny" jak" w" przypadku" pierwotnej" wersji" wniosku,  

z"zastrze&eniem"§"11. 

7. Ocena"ka&dej"kolejnej"wersji wniosku przeprowadzona jest zgodnie z ust. 6. 

8. Je&eli"wniosek"nie"spe nia"któregokolwiek"z"obligatoryjnych kryteriów"formalnych,"których"

ocena" dokonywana" jest" w" systemie" �0-1�" i" nie" jest" mo&liwe" skierowanie" go" do"

poprawy/uzupe nienia"� wniosek"zostaje"odrzucony"(weryfikowane"s!"wszystkie"formalne"

kryteria"�0-1�). 

9. W"wyniku"oceny"formalnej"wniosek"mo&e"uzyska$"status: 

a) �ODRZUCONY� (wniosek uzyskuje ocen% negatywn$ i nie podlega dalszej 

ocenie), 

b) �POPRAWNY� (wniosek uzyskuje" ocen#" pozytywn!" i" zostaje przekazany do 

oceny merytorycznej). 

10. Wniosek uzyskuje ocen% pozytywn$," gdy" spe nia" wszystkie" kryteria" formalne," których 

ocena"dokonywana"jest"w"systemie"�0-1�. 

 

§ 10. Zasady dokonywania oceny merytorycznej 

1. Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego trwa nie 

d u&ej" ni&" 30 dni od daty zako*czenia" oceny" formalnej" (daty" oceny" na" Karcie oceny 

formalnej). W uzasadnionych" przypadkach" powy&szy" termin" mo&e" zosta$" przed u&ony"

decyzj!"Dyrektora" IP." Informacja"w"tym"zakresie"znajdzie"odzwierciedlenie"w Protokole  

z prac KOP oraz zostanie przekazana Wnioskodawcy. 

2. Ocenie"merytorycznej"podlega"wniosek,"który"uzyska  pozytywny wynik na etapie oceny 

formalnej. 

3. W przypadku, gdy podczas oceny merytorycznej stwierdzone zostanie, w wyniku 

ujawnienia" nowych" okoliczno%ci,"  niespe nienie" kryteriów" oceny" formalnej," wniosek"

zostaje" zwrócony" do" ponownej" oceny" formalnej." Oceniaj!cy" odnotowuje" ten" fakt" w"
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Karcie oceny merytorycznej." Ponowna" weryfikacja" odbywa" si#" w" ci!gu" 7 dni od daty 

podpisania Karty oceny merytorycznej. 

4. Ocena" merytoryczna" dokonywana" jest" niezale&nie" przez" 2" oceniaj!cych." W" sytuacji"

wyst!pienia" rozbie&no%ci" w" ocenie projekt kierowany jest do oceny przez trzeciego 

oceniaj!cego,"zgodnie"z"§"12. 

5. Ocena merytoryczna dokonywana jest na formularzu Karty oceny merytorycznej, której"

wzór"stanowi"za !cznik"nr 4 do Regulaminu. Dokonanie"oceny"Cz onek"KOP"potwierdza"

w asnor#cznym"podpisem. 

6. Ocena merytoryczna przeprowadzana jest w oparciu o obligatoryjne kryteria 

merytoryczne, zatwierdzone przez KM RPO WM, które"musz!"by$"spe nione,"aby"projekt"

móg "otrzyma$"ocen#"pozytywn!. 

7. Ocena" spe nienia" obligatoryjnych" kryteriów" merytorycznych polega na przypisaniu im 

warto%ci" logicznych" TAK" /" NIE" - zasada" �0�1�" (spe nia" /" nie" spe nia)," albo" na"

stwierdzeniu,"&e"kryterium"nie"dotyczy"danego"projektu. 

8. W" przypadku" stwierdzenia" na" etapie" oceny" merytorycznej" uchybie*" we" wniosku" 

o dofinansowanie," o" których" mowa" w" §" 11 i wezwania Wnioskodawcy do dokonania 

odpowiedniej" poprawy/uzupe nienia" wniosku, nowa wersja wniosku podlega ponownej 

ocenie merytorycznej w terminie do 30 dni od" daty" z o&enia" poprawy/uzupe nienia" 

i" dokonywana" jest" w" sposób" analogiczny jak w przypadku pierwotnej wersji wniosku,  

z"zastrze&eniem"§"11.  

9. Ocena" merytoryczna" ka&dej" kolejnej" wersji" wniosku" przeprowadzona jest zgodnie  

z ust. 8. 

10. Je&eli" wniosek" nie" spe nia" któregokolwiek" z" obligatoryjnych" kryteriów" merytorycznych,"

których" ocena" dokonywana" jest" w" systemie" �0-1�" i" nie" jest" mo&liwe" skierowanie" go" do"

poprawy/uzupe nienia" � wniosek" zostaje" odrzucony" (weryfikowane" s!" wszystkie"

merytoryczne kryteria"�0-1�). 

11. W"wyniku"oceny"merytorycznej"wniosek"mo&e"uzyska$"status: 

a) �ODRZUCONY� (wniosek uzyskuje ocen% negatywn$), 

b) �POPRAWNY� (wniosek uzyskuje" ocen#" pozytywn!" i" zostaje rekomendowany do 

dofinansowania).  

12. Wniosek uzyskuje ocen% pozytywn$," gdy" spe nia" wszystkie" kryteria" merytoryczne, 

których"ocena"dokonywana"jest"w"systemie"�0-1�. 
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§ 11. Poprawa/uzupe!nienie wniosku w celu stwierdzenia spe!nienia kryterium 

1. W ramach oceny formalnej lub oceny merytorycznej wniosek o dofinansowanie projektu 

pozakonkursowego mo&e" by$" wielokrotnie kierowany" do" wyja%nienia"

(poprawy/uzupe nienia)" w" celu" potwierdzenia" spe nienia" kryterium" (kryteriów)." Kryteria"

podlegaj!ce" poprawie/uzupe nieniu" wskazane" s!" w" pi%mie" wzywaj!cym" do" z o&enia"

wniosku o dofinansowanie. W" takim" przypadku," IP" za" po%rednictwem" systemu" e-RPO 

wzywa" Wnioskodawc#" do" przedstawienia" wyja%nie*," w tym ewentualnej 

poprawy/uzupe nienia" wskazanych" elementów" wniosku" w terminie wyznaczonym przez 

IP,"nie"krótszym"ni&"7 dni. 

2. Wezwanie" Wnioskodawcy" do" przedstawienia" wyja%nie*," w" tym" ewentualnej""

poprawy/uzupe nienia" wskazanych" elementów" wniosku" stanowi" uzgodnione przez 

Koordynatora" procesu" oceny" projektu" pozakonkursowego" stanowisko" Cz onków" KOP"

odno%nie" wysoko%ci" poszczególnych" kwestionowanych" kosztów" oraz" proponowanych"

zmian merytorycznych. 

3. Poprawie/uzupe nieniu" mog!" podlega$" wy !cznie" elementy" wskazane" do" uzupe nienia"

w pi%mie," chyba" &e" wprowadzane" zmiany" spowoduj!" konieczno%$" wprowadzenia"

kolejnych" zmian." Wraz" z" korekt!" dokumentacji" Wnioskodawca" powinien" przedstawi$"

informacj#"zawieraj!c!"zestawienie"dokonanych"zmian." 

4. W przypadku wprowadzenia zmian innych ni&" zalecane" i nieuzgodnionych" z" IP" b!d'"

niewprowadzenia zmian zalecanych � wniosek zostaje ponownie kierowany do 

poprawy/uzupe nienia. 

5. W" przypadku" bezskutecznego" up ywu" ostatecznego" terminu" na" z o&enie" poprawnego"

wniosku,"wskazanego"w"pi%mie"wzywaj!cym"do"poprawy/uzupe nienia"wniosku,"wniosek"

podlega"odrzuceniu"bez"mo&liwo%ci"wniesienia"protestu. 

6. Ocena" skorygowanego" wniosku" dotyczy" kryteriów," które" wymaga y" przedstawienia"

wyja%nie*," w" tym" ewentualnej" poprawy" lub" uzupe nienia" wskazanych" elementów"

wniosku oraz"kryteriów,"na"ocen#"których"poprawa/uzupe nienie"mia y"wp yw. 

7. Wnioski"skorygowane"z o&one"w"wyniku"wyja%nie*,"co"do"zasady,"oceniane"s!"przez"ten"

sam" sk ad" osobowy," który" dokonywa " oceny" formalnej i/lub merytorycznej pierwszej 

wersji wniosku. 
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§ 12. Rozbie'no"ci w ocenie kryteriów 

W przypadku rozbie&no%ci" w" ocenie kryteriów" formalnych lub merytorycznych ocenianych 

�0�1�" polegaj!cej" na" tym," &e" jedna" osoba" ocenia kryterium negatywnie, druga pozytywnie, 

projekt" przekazany" zostaje" do" oceny" przez" trzeci!" osob# wy onion!" w" drodze" losowania, 

której" ocena" danego" kryterium" jest" ocen!" rozstrzygaj!c!." Informacja" na" ten" temat"

odnotowywana jest w Protokole z prac KOP.  

§ 13 Protokó! z prac KOP i rozstrzygni%cie w zakresie wyboru projektu do 

dofinansowania 

1. Po"zako*czeniu oceny wniosku przez KOP sporz!dzany"jest"Protokó !z prac KOP, który"

zawiera w"szczególno%ci: 

a) informacj# o" sposobie" powo ania" KOP, miejscu przechowywania Zarz!dzenia  

o" powo aniu" KOP" w" okre%lonym" sk adzie" oraz" informacj# o ewentualnych zmianach 

sk adu"KOP, 

b) informacj#"o"Cz onkach"KOP"dokonuj!cych oceny wniosku, 

c) wynik oceny merytorycznej w postaci informacji o rekomendacji projektu do 

dofinansowania lub jego braku, 

d) opis" dzia a*" przeprowadzonych" przez" KOP oraz" podj#tych" decyzji" 

z"uwzgl#dnieniem"terminów"i"formy"podejmowanych"dzia a*, 

e) opis" ewentualnych" zdarze*" niestandardowych," w" tym" w" szczególno%ci"

nieprawid owo%ci"  w przebiegu prac KOP lub" ujawnienia" w!tpliwo%ci" co" do"

bezstronno%ci"Cz onków"KOP, 

f) informacje"o"udziale"obserwatorów w posiedzeniu KOP, 

g) wskazanie miejsca"przechowywania"dokumentacji"zwi!zanej"z"ocen!"projektu (Karty 

oceny, o%wiadczenia"o"gotowo%ci"do"oceny,"bezstronno%ci"i"poufno%ci"itp.). 

2. Protokó " podpisywany" jest" przez" Koordynatora" procesu" oceny" projektu"

pozakonkursowego pe ni!cego" funkcj#" Sekretarza KOP," a" nast#pnie" zatwierdzany" jest"

przez"Przewodnicz!cego"KOP."Je%li"Przewodnicz!cym KOP jest osoba wskazana przez 

Dyrektora"IP,"Protokó "podpisuje"równie& Dyrektor IP. 

3. Protokó "przechowywany"jest"w"Referacie ds. Wyboru EFS (ZW.I). 

4. Ocena projektu pozakonkursowego"mo&e"si#"zako*czy$: 

a) wynikiem pozytywnym i rekomendowaniem do dofinansowania, 

b) wynikiem negatywnym.  
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5. Wniosek uzyskuje ocen% pozytywn$ (uzyskuje"status"�POPRAWNY�) w sytuacji, gdy: 

a) spe nia" wszystkie" kryteria" formalne" (z" wyj!tkiem" sytuacji," gdy" kryterium nie dotyczy 

danego projektu), 

b) spe nia" wszystkie" kryteria" merytoryczne," których" ocena" dokonywana" jest" 

w"systemie"�0-1�"(z"wyj!tkiem"sytuacji,"gdy"kryterium nie dotyczy danego projektu). 

6. Wniosek uzyskuje ocen% negatywn$ (uzyskuje"status"�ODRZUCONY�) w sytuacji, gdy: 

a) obydwaj"oceniaj!cy"uznali"przynajmniej"jedno"(to"samo) kryterium oceny formalnej za 

niespe nione," po" uprzednim" wyczerpaniu" mo&liwo%ci" uzupe nienia" wniosku" (o" ile"

zapisy"kryteriów"oceny"dopuszczaj!"tak!"mo&liwo%$)"lub 

b) obydwaj" oceniaj!cy" uznali" za" niespe nione" co" najmniej" jedno" (to" samo)" kryterium"

merytoryczne," którego" ocena" dokonywana" jest" w" systemie" �0-1�," po" uprzednim"

wyczerpaniu" mo&liwo%ci" uzupe nienia" wniosku" (o" ile" zapisy" kryteriów" oceny"

dopuszczaj!"tak!"mo&liwo%$), 

z"zastrze&eniem"§"12. 

7. Rozstrzygni#cie" w" zakresie" wyboru" projektu" do" dofinansowania" nast#puje" poprzez"

podj#cie przez ZWM Uchwa y!w sprawie wyboru do dofinansowania projektu. 

8. Po" zako*czeniu" oceny" wniosku," informacja" o" wyniku" oceny" wysy ana" jest" do"

Wnioskodawcy" za" pomoc!" systemu informatycznego e-RPO" niezw ocznie," ale" nie"

pó'niej"ni&"w"terminie"14"dni"kalendarzowych"od"daty"podj#cia"Uchwa y"ZWM"w"sprawie"

wyboru do dofinansowania projektu. W przypadku projektu odrzuconego informacja 

wysy ana" jest" niezw ocznie" po" dokonaniu" oceny," ale" nie" pó'niej" ni&" 14" dni" od" daty"

oceny.  

9. IP zamieszcza na stronie internetowej http://www.rpo.malopolska.pl oraz na portalu 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl informacj#"o"wybranym"do"dofinansowaniu"projekcie"w 

terminie do 7 dni od dnia" zako*czenia" oceny" projektu" i" przyj#cia" Uchwa y w sprawie 

wyboru do dofinansowania projektu. 

10. Publikacja" informacji" o" sk adzie" KOP" nast#puje" równolegle" z" publikacj!" informacji,  

o której"mowa"w"ust. 8. 

 

Za!$czniki 

 

1. Integraln! cz#%$"Regulaminu stanowi!"za !czniki: 
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Za !cznik" nr" 1 � Wzór" O%wiadczenia" o" gotowo%ci" do" oceny," bezstronno%ci" i" poufno%ci"

Eksperta. 

Za !cznik" nr" 2 � Wzór" O%wiadczenia" o" gotowo%ci" do" oceny," bezstronno%ci" i" poufno%ci"

cz onka"KOP"- Pracownika IP. 

Za !cznik"nr"3 �  Wzór"O%wiadczenia"o"poufno%ci"obserwatora. 

Za !cznik"nr"4"�  Wzór"karty"oceny formalnej i merytorycznej. 
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Za !cznik"nr"1  
do Regulaminu" Pracy" Komisji" Oceny" Projektów" znajduj!cych" si#" w! Wykazie! projektów! zidentyfikowanych przez 
Instytucj"!Zarz#dzaj#c#!RPO!WM!w!ramach!trybu!pozakonkursowego w ramach 9. i 10 Osi Priorytetowej Regionalnego 
Programu"Operacyjnego"Województwa"Ma opolskiego"na"lata"2014-2020 

 

WZÓR O(WIADCZENIA O GOTOWO(CI DO OCENY, BEZSTRONNO(CI  
I POUFNO(CI CZ)ONKA KOP - EKSPERTA 

Imi% i nazwisko   

Nr Dzia!ania/Poddzia!ania  

Nazwa Wnioskodawcy  

Nr i tytu! wniosku  

 

POUCZENIE:  

O"wiadczenie jest sk!adane pod rygorem odpowiedzialno"ci karnej za sk!adanie 
fa!szywych zezna#1 zgodnie z art. 49 ust. 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach 

realizacji"programów"w"zakresie"polityki"spójno%ci"finansowanych"w"perspektywie"finansowej"
2014-2020 (t.j. Dz. U. 2016 poz. 217)"w"zw."z"art."233"§"6"ustawy"z"dnia"6"czerwca"1997"r."� 

Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) 

 

O"wiadczam, 'e: 

1) nie" zachodzi" &adna" z" okoliczno%ci" okre%lonych" w" ustawie" z" dnia" 14" czerwca" 1960" r.- 
Kodeks" post#powania" administracyjnego" (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z" pó'n." zm.)"
dotycz!cych"wy !czenia"pracownika"oraz"organu2,"które"stosownie do art. 49 ust. 7 ustawy 

                                                           
1 Art.  233.  

§  1."Kto,"sk adaj!c"zeznanie"maj!ce"s u&y$"za"dowód"w"post#powaniu"s!dowym"lub"w"innym"post#powaniu"prowadzonym"na"podstawie"ustawy, 
zeznaje"nieprawd#"lub"zataja"prawd#, 
podlega"karze"pozbawienia"wolno%ci"od"6"miesi#cy"do"lat"8. 
§  1a."Je&eli"sprawca"czynu"okre%lonego"w"§"1"zeznaje"nieprawd#"lub"zataja"prawd#"z"obawy"przed"odpowiedzialno%ci!"karn!"gro&!c! jemu 
samemu"lub"jego"najbli&szym,podlega karze pozbawienia wolno%ci"od"3"miesi#cy"do"lat"5. 
§  2."Warunkiem"odpowiedzialno%ci"jest,"aby"przyjmuj!cy"zeznanie,"dzia aj!c"w"zakresie"swoich"uprawnie*,"uprzedzi "zeznaj!cego"o 
odpowiedzialno%ci"karnej"za"fa szywe"zeznanie"lub"odebra "od"niego"przyrzeczenie. 
§  3. Nie podlega"karze"za"czyn"okre%lony"w"§"1a,"kto"sk ada"fa szywe"zeznanie,"nie"wiedz!c"o"prawie"odmowy"zeznania"lub"odpowiedzi"na"
pytania. 
§  4."Kto,"jako"bieg y,"rzeczoznawca"lub"t umacz,"przedstawia"fa szyw!"opini#,"ekspertyz#"lub"t umaczenie"maj!ce"s u&y$"za"dowód"w 
post#powaniu"okre%lonym"w"§"1, podlega"karze"pozbawienia"wolno%ci"od"roku"do"lat"10. 
§  4a."Je&eli"sprawca"czynu"okre%lonego"w"§"4"dzia a"nieumy%lnie,"nara&aj!c"na"istotn!"szkod#"interes"publiczny,podlega karze pozbawienia 
wolno%ci"do"lat"3. 
§  5."S!d"mo&e"zastosowa$"nadzwyczajne"z agodzenie"kary,"a"nawet"odst!pi$"od"jej"wymierzenia,"je&eli: 
1)"fa szywe"zeznanie,"opinia,"ekspertyza"lub"t umaczenie"dotyczy"okoliczno%ci"niemog!cych"mie$"wp ywu"na"rozstrzygni#cie"sprawy, 
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fa szywe"zeznanie,"opini#,"ekspertyz#"lub"t umaczenie,"zanim"nast!pi,"chocia&by"nieprawomocne,"
rozstrzygni#cie"sprawy. 
§  6."Przepisy"§"1-3"oraz"5"stosuje"si#"odpowiednio"do"osoby,"która"sk ada"fa szywe"o%wiadczenie,"je&eli"przepis"ustawy przewiduje"mo&liwo%$"
odebrania"o%wiadczenia"pod"rygorem"odpowiedzialno%ci"karnej. 
2 Art. 24.  

§1. Pracownik"organu"administracji"publicznej"podlega"wy !czeniu"od"udzia u"w"post#powaniu"w"sprawie:1)"w"której"jest"stron!"albo pozostaje z 

jedn!"ze"stron"w"takim"stosunku"prawnym,"&e"wynik"sprawy"mo&e"mie$"wp yw"na"jego"prawa"lub"obowi!zki,"2)"swego"ma &onka"oraz"krewnych" i 
powinowatych"do"drugiego"stopnia,"3)"osoby"zwi!zanej"z"nim"z"tytu u"przysposobienia,"opieki" lub"kurateli,4)"w"której"by "%wiadkiem"lub"bieg ym"
albo"by "lub"jest"przedstawicielem"jednej"ze"stron,"albo"w"której"przedstawicielem strony jest jedna z osób"wymienionych"w"pkt."2"i"3, 5)"w"której"
bra "udzia "w"wydaniu"zaskar&onej"decyzji, 6)"z"powodu"której"wszcz#to"przeciw"niemu"dochodzenie"s u&bowe,"post#powanie"dyscyplinarne"lub"
karne,7)"w"której"jedn!"ze"stron"jest"osoba"pozostaj!ca"wobec"niego"w"stosunku"nadrz#dno%ci"s u&bowej. 
§ 2. Powody" wy !czenia" pracownika" od" udzia u" w" post#powaniu" trwaj!" tak&e" po" ustaniu" ma &e*stwa" (§" 1" pkt" 2)," przysposobienia," opiek i lub 

kurateli"(§"1"pkt"3). 
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z" dnia" 11" lipca" 2014" r." o" zasadach" realizacji" programów" w" zakresie" polityki" spójno%ci"
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020"skutkuj!"wy !czeniem"mnie"z"udzia u"
w"procesie"wyboru"projektów"do"dofinansowania, 

2) nie zachodz!" &adne" okoliczno%ci" mog!ce" budzi$" uzasadnione" w!tpliwo%ci," co" do" mojej"
bezstronno%ci"wzgl#dem"podmiotu"ubiegaj!cego"si#"o"dofinansowanie," 

w"tym,"&e: 

a) nie"bra em"osobistego"udzia u"w"przygotowaniu"wniosku o dofinansowanie projektu 
b#d!cego"przedmiotem oceny,  

b) z"osob!"przygotowuj!c!"wniosek o dofinansowanie projektu, b#d!cy"przedmiotem"
oceny: 

- nie"  !czy" lub" nie"  !czy " mnie" zwi!zek" ma &e*ski," stosunek" pokrewie*stwa"
i powinowactwa" w" linii" prostej," pokrewie*stwa" lub" powinowactwa" w" linii"
bocznej do drugiego stopnia, 

- nie" jestem" lub" nie" by em" zwi!zany" z" tytu u" przysposobienia," opieki" lub"
kurateli, 

c) nie" jestem" zwi!zany" stosunkiem" pracy" lub" cywilnoprawnym," nie" jestem" cz onkiem"
organów" zarz!dzaj!cych" i" nadzorczych," wspólnikiem," udzia owcem" lub 
akcjonariuszem podmiotu"przygotowuj!cego"wniosek,"b#d!cy"przedmiotem"oceny, 

d) nie" pozostaj#" w" zwi!zku" ma &e*skim" albo" w" stosunku" pokrewie*stwa" lub"
powinowactwa" w" linii" prostej," pokrewie*stwa" lub" powinowactwa" w" linii" bocznej" do"
drugiego" stopnia" i" nie" jestem" zwi!zany/a" z" tytu u" przysposobienia, opieki, kurateli  
z" podmiotem" ubiegaj!cym" si#" o" dofinansowanie," jego" zast#pcami" prawnymi" lub"
cz onkami" w adz" osób" prawnych" ubiegaj!cych" si#" o" udzielenie dofinansowania dla 
projektu,"którego oceny"dokonuj#," 

e) nie jestem i w okresie roku poprzedzaj!cego"dzie*"z o&enia"niniejszego"o%wiadczenia"
nie" pozostawa em/ am" w" stosunku" pracy" lub" równowa&nym" (umowy" cywilnoprawne" 
w" zakresie" dziedziny" podlegaj!cej" ocenie)" z" podmiotem" ubiegaj!cym" si#" 
o" dofinansowanie" ani" nie" by em/ am" cz onkiem" w adz" osoby" prawnej" ubiegaj!cej" si#" 
o dofinansowanie, 

f) nie" pozostaj#" z" podmiotem" ubiegaj!cym" si#" o" dofinansowanie" w" takim" stosunku"
prawnym" lub" faktycznym," &e" mo&e" to" budzi$" uzasadnione" w!tpliwo%ci" co" do" mojej"
bezstronno%ci. 

 

Ponadto, o"wiadczam 'e: 

1. zapozna em" si#" z" Regulaminem Pracy" Komisji" Oceny" Projektów" znajduj!cych" si#" 
w! Wykazie! projektów! zidentyfikowanych! przez! Instytucj"! Zarz#dzaj#c#! RPO! WM! 
w ramach trybu pozakonkursowego w ramach 9 i 10 Osi Priorytetowej Regionalnego 
Programu" Operacyjnego" Województwa" Ma opolskiego na lata 2014-2020  
i"zobowi!zuj#"si#"do"jego"stosowania, 

                                                                                                                                                                                     
§3. Bezpo%redni"prze o&ony pracownika"jest"obowi!zany"na"jego"&!danie"lub"na"&!danie"strony"albo"z"urz#du"wy !czy$"go"od"udzia u"
w post#powaniu,"je&eli"zostanie"uprawdopodobnione"istnienie"okoliczno%ci"nie"wymienionych"w"§"1,"które"mog!"wywo a$"w!tpliwo%$"co 

do bezstronno%ci"pracownika. 

§4. Wy !czony"pracownik"powinien"podejmowa$"tylko"czynno%ci"nie"cierpi!ce"zw oki"ze"wzgl#du"na"interes"spo eczny"lub"wa&ny"interes stron. 

Art. 25. § 1. Organ"administracji"publicznej"podlega"wy !czeniu"od"za atwienia"sprawy"dotycz!cej"interesów"maj!tkowych: 

1)"jego"kierownika"lub"osób"pozostaj!cych"z"tym"kierownikiem"w"stosunkach"okre%lonych"w"art."24"§"1"pkt"2"i"3,"" 
2)"osoby"zajmuj!cej"stanowisko"kierownicze"w"organie"bezpo%rednio"wy&szego"stopnia"lub"osób"pozostaj!cych"z"nim"w"stosunkach"okre%lonych  

w"art."24"§"1"pkt"2"i"3. 
§2.  Przepis"art."24"§"4"stosuje"si#"odpowiednio. 
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2. zobowi!zuj#"si#,"&e"b#d#"wype nia$"moje"obowi!zki"w"sposób"uczciwy"i"sprawiedliwy,"
zgodnie"z"posiadan!"wiedz!, 

3. zobowi!zuj#" si#" nie" udost#pnia$" osobom" trzecim" jakichkolwiek" pisemnych" lub"
elektronicznych" informacji" zwi!zanych" z" wnioskami," a" mog!cych" mie$" wp yw" na"
naruszenie" interesów" wnioskodawcy," w" tym" dotycz!cych" tajemnicy" handlowej" lub"
ochrony danych osobowych wnioskodawcy, 

4. zobowi!zuj#" si#" do" zachowania" w" tajemnicy" i" zaufaniu" wszystkich" informacji  
i" dokumentów" ujawnionych" mi" lub" wytworzonych" lub" przygotowanych" przeze" mnie" 
w" trakcie" oceny" lub" jako" rezultat" oceny" i" deklaruj#," &e" informacje" te" zostan!"
wykorzystane" wy !cznie" dla" celów" niniejszej" oceny" i" nie" b#d!" ujawnione" osobom"
trzecim. 

 

W przypadku" powzi#cia" informacji" o" istnieniu" jakiejkolwiek" okoliczno%ci" mog!cej" budzi$"
uzasadnione" w!tpliwo%ci,"co"do"mojej"bezstronno%ci"w"odniesieniu"do"przekazanego mi do 

oceny wniosku," zobowi!zuj#" si#" do" niezw ocznego" jej" zg oszenia" na" pi%mie"
Przewodnicz!cemu"KOP,"który"dokonuje"rozstrzygni#cia"w"tej"sprawie. 

W" przypadku," gdy" zostan#" pracownikiem" Urz#du" Marsza kowskiego" Województwa"
Ma opolskiego," Wojewódzkiego" Urz#du" Pracy" w" Krakowie," Ma opolskiego" Centrum"
Przedsi#biorczo%ci" i" Stowarzyszenia" Metropolia" Krakowska" zaanga&owanych" 
w"realizacj#"RPO"WM"na"lata"2014-2020"zobowi!zuj#"si#"do"niezw ocznego"zg oszenia"tego"
faktu" na" pi%mie" do" IP i" jestem" %wiadomy," i&" oceny" wniosków" 
o"dofinansowanie"projektów"mog#"dokonywa$"jako"Pracownik"IZ/IP.  

 

 

........................................................ dnia .............................. r. 

(miejscowo$%) 

........................................................ 

(podpis) 
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Za !cznik"nr"2" 
do" Regulaminu" Pracy" Komisji" Oceny" Projektów" znajduj!cych" si#" w! Wykazie! projektów! zidentyfikowanych przez 
Instytucj"!Zarz#dzaj#c#!RPO!WM!w!ramach!trybu!pozakonkursowego w ramach 9. i 10 Osi Priorytetowej Regionalnego 
Programu"Operacyjnego"Województwa"Ma opolskiego"na"lata"2014-2020 

 

WZÓR O(WIADCZENIA O GOTOWO(CI DO OCENY, BEZSTRONNO(CI  
I POUFNO(CI CZ)ONKA KOP � PRACOWNIKA IP 

Imi% i nazwisko   

Nr Dzia!ania/Poddzia!ania  

Nazwa Wnioskodawcy  

Nr i tytu! wniosku  

 

POUCZENIE:    

O"wiadczenie jest sk!adane pod rygorem odpowiedzialno"ci karnej za sk!adanie 
fa!szywych zezna#, na podstawie art. 271 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. � Kodeks 

karny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137). 

O"wiadczam, 'e: 

nie" zachodzi" &adna" z" okoliczno%ci," o" których" mowa" w" art." 24" §" 1" i" 2" ustawy" z" dnia" 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks"post#powania"administracyjnego"(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23,  

z" pó'n." zm.)," powoduj!cych" wy !czenie" mnie" z" udzia u" w" wyborze" projektu" do"
dofinansowania tj.,"&e: 

a) nie" bra em" osobistego" udzia u" w" przygotowaniu" wniosku o dofinansowanie 
projektu, b#d!cego"przedmiotem"oceny; 

b) z"osob!"przygotowuj!c!"wniosek o dofinansowanie, b#d!cy"przedmiotem"oceny: 

- nie"  !czy" lub" nie"  !czy " mnie" zwi!zek" ma &e*ski," stosunek" pokrewie*stwa"
i powinowactwa" w" linii" prostej," pokrewie*stwa" lub" powinowactwa" w" linii" bocznej"
do drugiego stopnia, 

- nie"jestem"lub"nie"by em"zwi!zany"z"tytu u"przysposobienia,"opieki"lub"kurateli, 

c) nie" jestem" wnioskodawc!" ani" nie" pozostaj#" z" wnioskodawc!" w" takim" stosunku"
prawnym" lub" faktycznym," &e" wynik" oceny" mo&e" mie$" wp yw" na" moje" prawa" 
i"obowi!zki; 

d) nie"pozostaj#"w"zwi!zku"ma &e*skim,"w"stosunku"pokrewie*stwa" lub"powinowactwa"
do" drugiego" stopnia" z" wnioskodawc!" lub" cz onkami" organów" zarz!dzaj!cych" lub"
organów"nadzorczych"któregokolwiek"wnioskodawcy; 

e) nie"jestem"zwi!zany"z"wnioskodawc!"z"tytu u"przysposobienia,"kurateli"lub"opieki; 

f) nie jestem przedstawicielem" wnioskodawcy" ani" nie" pozostaj#" w" zwi!zku" ma &e*skim," 
w"stosunku"pokrewie*stwa"lub"powinowactwa"do"drugiego"stopnia z przedstawicielem 
wnioskodawcy," ani" nie" jestem" zwi!zany/-a" z" przedstawicielem" wnioskodawcy" z" tytu u"
przysposobienia, kurateli lub opieki; 
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g) nie"pozostaj#"z"wnioskodawc!"w"stosunku"podrz#dno%ci"s u&bowej; 

Jestem" %wiadomy," &e" przes anki" wymienione" w" lit." b-d" powy&ej" dotycz!" tak&e" sytuacji,"gdy"
usta o"ma &e*stwo,"kuratela,"przysposobienie"lub"opieka. 

W" przypadku" powzi#cia" informacji" o" istnieniu" jakiejkolwiek" okoliczno%ci" mog!cej" budzi$"
uzasadnione" w!tpliwo%ci,"co"do"mojej"bezstronno%ci"w"odniesieniu"do"przekazanego"mi"do"
oceny"wniosku"o"dofinansowanie"projektu,"zobowi!zuj#"si#"do"niezw ocznego"jej"zg oszenia"
na"pi%mie"Przewodnicz!cemu"KOP. 

Ponadto o"wiadczam, 'e: 

1. zobowi!zuj#" si#" do" nieudost#pniania" lub" nieprzekazywania" osobom" trzecim"
jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji lub dokumentów"zwi!zanych"
z ocenianym wnioskiem," a" w" szczególno%ci" mog!cych" mie$" wp yw" na" naruszenie 
interesów" Wnioskodawcy," w" tym" dotycz!cych" tajemnicy" handlowej" lub" ochrony 
danych osobowych Wnioskodawcy; 

2. zobowi!zuj#" si#" do" zachowania" w" tajemnicy" wszystkich" informacji" i" dokumentów"
przekazanych, ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie wyboru 
projektu o dofinansowanie oraz deklaruj#," &e" informacje" te" zostan!" wykorzystane"
wy !cznie"dla"celów"wyboru"projektu i"nie"b#d!"ujawnione"osobom"trzecim; 

3. zobowi!zuj#" si#" do" niezatrzymywania" kopii" jakichkolwiek" pisemnych" lub"
elektronicznych informacji lub dokumentów" zwi!zanych" z" dokonywan!" ocen!"
wniosku; 

4. zapozna em" si#" z" dokumentami" niezb#dnymi" do" prawid owej" oceny" projektu," tj."
przepisami"prawa"wspólnotowego"i"krajowego,"wytycznymi"Ministra"w a%ciwego"ds."
rozwoju regionalnego, Regulaminem przygotowania i oceny projektów!
realizowanych w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego! Województwa! Ma opolskiego! na! lata! 2014�2020,! dla! których!
Instytucj#! Po$rednicz#c#! jest! Ma opolskie! Centrum! Przedsi"biorczo$ci, w tym 
Regulaminem Pracy Komisji Oceny" Projektów" znajduj!cych" si#" w Wykazie 
projektów! zidentyfikowanych! przez! Instytucj"! Zarz#dzaj#c#! RPO! WM! w! ramach!
trybu pozakonkursowego w ramach 9. i 10 Osi Priorytetowej Regionalnego 
Programu" Operacyjnego" Województwa" Ma opolskiego" na" lata" 2014-2020 oraz z 
zasadami"dotycz!cymi"oceny"poszczególnych"kryteriów"wyboru"projektów. 

 

+wiadomy" odpowiedzialno%ci" karnej" za" podanie" w" niniejszym" o%wiadczeniu" nieprawdy,"
potwierdzam" w asnor#cznym" podpisem" prawdziwo%$" danych" i" informacji" zamieszczonych"
powy&ej. 

 

 

........................................................ dnia .............................. r. 

(miejscowo$%) 

........................................................ 

(podpis) 

 

 

 



 

26 

 

Za !cznik"nr"3" 
do" Regulaminu" Pracy" Komisji" Oceny" Projektów" znajduj!cych" si#" w Wykazie! projektów! zidentyfikowanych! przez!
Instytucj"!Zarz#dzaj#c#!RPO!WM!w!ramach!trybu!pozakonkursowego w ramach 9. i 10 Osi Priorytetowej Regionalnego 
Programu"Operacyjnego"Województwa"Ma opolskiego"na"lata"2014-2020 

 

O(WIADCZENIE O POUFNO(CI OBSERWATORA 

Imi% i nazwisko 

Obserwatora 

 

Nr Dzia!ania/Poddzia!ania  

Nazwa Wnioskodawcy  

Nr i tytu! wniosku  

 

POUCZENIE:   

O"wiadczenie jest sk!adane pod rygorem odpowiedzialno"ci karnej za sk!adanie 
fa!szywych zezna# na podstawie art. 271 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. � Kodeks 

karny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137). 

Niniejszym o"wiadczam, 'e: 

1. zobowi!zuj#" si#" do" nieudost#pniania" lub" nieprzekazywania" osobom" trzecim"
jakichkolwiek"pisemnych"lub"elektronicznych"informacji"lub"dokumentów"zwi!zanych" 
z procesem oceny, w którym" uczestnicz#" w" charakterze" obserwatora," 
a"w"szczególno%ci"mog!cych"mie$"wp yw"na"naruszenie" interesów"Wnioskodawcy, 
w" tym" dotycz!cych" tajemnicy" handlowej" lub" ochrony danych osobowych 
Wnioskodawcy*; 

2. zobowi!zuj#" si#" do" zachowania" w" tajemnicy" wszystkich informacji  
i" dokumentów" przekazanych," ujawnionych" mi" lub" wytworzonych" przeze" mnie" 
w trakcie wyboru projektu o dofinansowanie i" deklaruj#," &e" informacje" te" zostan!"
wykorzystane" wy !cznie" dla" celów" zwi!zanych" z" procesem" oceny" i" nie" b#d!"
ujawnione osobom trzecim; 

3. zobowi!zuj#" si#" do" niezatrzymywania" kopii" jakichkolwiek" pisemnych" lub"
elektronicznych" informacji" lub" dokumentów" udost#pnionych" mi" w" zwi!zku" 
z uczestnictwem w procesie oceny. 

+wiadomy" odpowiedzialno%ci" karnej" za" podanie" w" niniejszym" o%wiadczeniu" nieprawdy, 

potwierdzam" w asnor#cznym" podpisem" prawdziwo%$" danych" i" informacji" zamieszczonych"
powy&ej. 

 

........................................................ dnia .............................. r. 

(miejscowo$%) 

............................................................ 

(podpis) 

-Zobowi!zanie"wymienione"w"pkt."1-2"ma"charakter"bezterminowy"i"w"szczególno%ci"dotyczy"informacji"i"
dokumentów,"które"stanowi!"tajemnice"wynikaj!ce"z"przepisów"powszechnie"obowi!zuj!cego 
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Za !cznik" nr" 4" do" Regulaminu" Pracy" Komisji" Oceny" Projektów" sk adanych" w" trybie" pozakonkursowym" w" ramach" 1," 9" i" 10" Osi" Priorytetowej" Regionalnego" Programu"
Operacyjnego"Województwa"Ma opolskiego"na"lata"2014-2020  
 
Wzór"karty"oceny"formalnej"dla"Dzia ania"9.3"RPO"WM"2014"� 2020 

 
  

 
 
 

WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ 

 

 
NUMER WNIOSKU   

 
 

DATA Z)O*ENIA WNIOSKU   

 
 

NAZWA WNIOSKODAWCY   

 
 

TYTU) PROJEKTU   

 
 

SUMA KONTROLNA WNIOSKU   

 
 

OCENIAJ+CY   

 
 

DATA OCENY   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I OCENA* 

 
PONOWNA OCENA PO WYJA(NIENIACH- 
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OCENA KRYTERIÓW FORMALNYCH 

B KRYTERIUM TAK NIE 
SKIEROWANY 

DO 
WYJA(NIENIA 

NIE 
DOTYCZY 

UWAGI / UZASADNIENIE 

1. 

Kwalifikowalno"& Wnioskodawcy i partnerów ;je"li dotyczy< 
Ocena!pkt!2!i!4!odbywa!si"!w!oparciu!o!o$wiadczenia!przedstawione!przez!Wnioskodawc". 
Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (je!li dotyczy) znajduj" 

si# w katalogu typów Beneficjentów  

w SzOOP dla danego dzia$ania / poddzia$ania/ typu 

projektu. 

= = = =   

2. Wnioskodawca i partnerzy (je!li dotyczy)  

nie podlegaj" wykluczeniu z ubiegania si#  

o dofinansowanie, tj. w odniesieniu  

do Wnioskodawcy i partnerów nie zachodz" przes$anki 

okre!lone w: 

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (t.j.. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z 

pó%n. zm.),  

b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywaj"cym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., 

poz. 769),  

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 pa%dziernika 

2002 r. o odpowiedzialno!ci podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod gro%b" kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1417, z pó%n.zm.).  

= = = =   

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile bud&et projektu 

uwzgl#dnia wydatki partnera) posiadaj" roczny obrót 

równy lub wy&szy od rocznych wydatków  

w projekcie. W przypadku, gdy projekt trwa d$u&ej ni& 

jeden rok kalendarzowy (12 miesi#cy) nale&y warto!' 

obrotu odnie!' do roku realizacji projektu, w którym 

warto!' planowanych wydatków jest najwy&sza.  

= = = =   

4. Wyboru partnera dokonano zgodnie z art. 33 ust. 2 i 

3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójno!ci finansowanych w perspektywie finansowej 

= = = =   
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2014-2020 (je!li dotyczy).  

2. 

Kwalifikowalno"& projektu 

Ocena pkt 5 i 6 odbywa!si"!w!oparciu!o!o$wiadczenia!przedstawione!przez!Wnioskodawc". 
Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 
1. Projekt wpisuje si# w typy projektów wskazane dla 

danego dzia$ania / poddzia$ania, zgodnie  

z SzOOP.  
= = = 

 
  

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu 

prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzib#, fili#, 

delegatur#, oddzia$ czy inn" form# dzia$alno!ci) na 

terenie województwa ma$opolskiego  

z mo&liwo!ci" udost#pnienia pe$nej dokumentacji 

wdra&anego projektu oraz zapewnia uczestnikom 

projektu mo&liwo!' osobistego kontaktu z kadr" 

projektu.  

= = = 
 

  

3. Projekt jest uj#ty w wykazie projektów 

zidentyfikowanych w ramach trybu 

pozakonkursowego, stanowi"cym za$"cznik do SzOOP. 
= = = 

 
  

4. Wyst#puje zgodno!' z zasadniczymi elementami 

zidentyfikowanego projektu. Ocena odbywa si# w 

oparciu o kart# projektu.  
= = = 

 
  

5. Projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6  

i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporz"dzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r.  

tj. Wnioskodawca z$o&y$ o!wiadczenie, &e:  

- projekt nie zosta$ zako*czony w rozumieniu  

art. 65 ust. 6,  

- nie rozpocz"$ realizacji projektu przed dniem z$o&enia 

wniosku o dofinansowanie albo  

&e realizuj"c projekt przed dniem z$o&enia wniosku, 

przestrzega$ obowi"zuj"cych przepisów prawa 

dotycz"cych danej operacji (art. 125 ust.  

3 lit. e),  

- projekt nie obejmuje przedsi#wzi#' b#d"cych cz#!ci" 

operacji, które zosta$y obj#te lub powinny by$y zosta' 

obj#te procedur" odzyskiwania zgodnie z art. 71 

= = = 
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(trwa$o!' operacji) w nast#pstwie przeniesienia 

dzia$alno!ci produkcyjnej poza obszar obj#ty 

programem. 

6. Projekt (lub jego cz#!') nie otrzyma$ dofinansowania 

z innych !rodków. = = = 
 

  

 

7. Grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP oraz 

Podr cznikiem! kwalifikowania! wydatków! obj tych!

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego! Województwa! Ma"opolskiego! na! lata!

2014-2020. 

= = = 
  

3. 

Poprawno!' wype$nienia wniosku i za$"czników. 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. Czy wype$niono wszystkie wymagane pola wniosku. = = = 
 

  

2. Czy zosta$y przedstawione wszystkie wymagane 

za$"czniki (je!li dotyczy). = = = =   

3. Czy za$"czniki zosta$y przygotowane zgodnie 

z instrukcj" (je!li dotyczy). = = = =   

 

DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNO(CI KRYTERIÓW FORMALNYCH 

= TAK, wniosek mo'e zosta& przekazany do oceny merytorycznej 

= NIE, Wnioskodawca powinien z!o'y& odpowiednie wyja"nienia 

= NIE, wniosek zostaje odrzucony 
 

OCENA NR  � < Projekt poprawny < Projekt"do"wyja%nienia < Projekt odrzucony Data oceny:"�����.. 

OCENIAJ+CY 
(imi#"i"nazwisko)"""""""""��������������.. 

                                   (podpis) 

-"Odpowiednie"skre%li$. 
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Wzór"karty"oceny"merytorycznej"dla"Dzia ania"9.3"RPO"WM"2014"� 2020 
 

 
  

 
 
 

WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ 

 

 
NUMER WNIOSKU   

 
 

DATA Z)O*ENIA WNIOSKU   

 
 

NAZWA WNIOSKODAWCY   

 
 

TYTU) PROJEKTU   

 
 

SUMA KONTROLNA WNIOSKU   

 
 

OCENIAJ+CY   

 
 

DATA OCENY   

  
 
 
 

I OCENA* 

 
PONOWNA OCENA PO WYJA(NIENIACH- 
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OCENA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH 

B KRYTERIUM TAK NIE 
SKIEROWANY 

DO 
WYJA(NIENIA  

NIE 
DOTYCZY 

UWAGI / UZASADNIENIE 

1. 

Specyficzne warunki wst%pne 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

1. Czy projekt jest zgodny ze specyficznymi 

warunkami dotycz"cymi danego dzia$ania / 

poddzia$ania / typu projektu okre!lonymi  

w SzOOP. 

= = =  
  

2. Poprawno!' merytoryczna wype$nienia wniosku  

o dofinansowanie pod k"tem zgodno!ci z warunkami 

okre!lonymi w wytycznych horyzontalnych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju, tj. Wytycznych w zakresie 

realizacji! przedsi wzi #! w! obszarze! w"$czenia!

spo"ecznego! i! zwalczania! ubóstwa! 

z! wykorzystaniem! %rodków! Europejskiego! Funduszu!

Spo"ecznego! i! Europejskiego! Funduszu! Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020.  

= = =  
  

2. 

Zgodno"& z zasadami pomocy publicznej / pomocy de minimis 
Weryfikacja projektu w ramach"kryterium"uwzgl#dnia"ocen#"pod"k!tem"wyst#powania"pomocy"publicznej"/"pomocy"de minimis na"gruncie"obowi!zuj!cych"rozporz!dze*."
W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. Prawid$owo!' odpowiedzi na pytanie,  

czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej w 

kontek!cie form wsparcia, wydatków i grup 

docelowych. 

= = =   

2. Mo&liwo!' udzielenia pomocy de minimis / 

pomocy publicznej maj"c na wzgl#dzie regu$y ogólne 

jej przyznawania oraz warunki jej dopuszczalno!ci w 

danym typie projektu. 

= = =   

3. 

Zakres i limit finansowania krzy'owego ;cross-financing< oraz "rodków trwa!ych 
W" ramach" kryterium" ocenie" podlega" zgodno%$" z" limitami" oraz" zasadami" okre%lonymi" w" Podr"czniku! kwalifikowania! wydatków! obj"tych! dofinansowaniem! w! ramach!
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa!Ma opolskiego!na!lata!2014-2020 i SzOOP w zakresie: 

1. Finansowania krzy&owego (cross-financingu) wraz 

z uzasadnieniem stosowania.  = = = 
  

2. Zakupionych !rodków trwa$ych wraz  

z uzasadnieniem stosowania.  = = = 
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4. 

Poprawno"& monta'u finansowego projektu 

1. W ramach kryterium ocenie podlega zgodno!'  

z limitami oraz zasadami okre!lonymi  

w Podr czniku! kwalifikowania! wydatków! obj tych!

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego!Województwa! Ma"opolskiego! na! lata!

2014-2020 i SzOOP, w tym w zakresie:  

a) poprawno!ci okre!lenia %róde$ finansowania 

projektu, w tym maksymalnego procentu poziomu 

wsparcia UE wydatków kwalifikowanych oraz 

poziomu wk$adu w$asnego,  

b) warto!ci ca$kowitej projektu (o ile dotyczy),  

c) kosztów po!rednich,  

d) zlecania us$ug merytorycznych w ramach projektu,  

e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE  

(o ile dotyczy).  

= = = 
  

2. W ramach kryterium ocenie podlega  

czy wydatki w projekcie o warto!ci wk$adu 

publicznego nieprzekraczaj"cej wyra&onej  

w PLN równowarto!ci kwoty 100 000 EUR  

s" rozliczane uproszczonymi metodami, zgodnie  

z Podr cznikiem! kwalifikowania! wydatków! obj tych!

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego!Województwa! Ma"opolskiego! na! lata!

2014-2020.  

= = = 
  

5. 

Plan wykorzystania / utrzymania efektów projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 

1. Wnioskodawca przedstawi$ plan wykorzystania / 

utrzymania efektów projektu po zako*czeniu jego 

realizacji lub po okresie trwa$o!ci (je!li dotyczy). 
= = = =  

2. W przypadku nieprzedstawienia powy&szego 

planu, Wnioskodawca przedstawi$ wyja!nienie 

uzasadniaj"ce brak mo&liwo!ci i/lub zasadno!ci 

utrzymania efektów projektu po zako*czeniu jego 

realizacji lub po okresie trwa$o!ci (je!li dotyczy).  

= = = =  

6. 
Adekwatno"& celu g!ównego projektu i poprawno"& przyj%tych wska>ników 

W ramach kryterium ocenie podlega: 
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1. Adekwatno!' celu g$ównego projektu, w tym:  

· poprawno!' sformu$owania celu g$ównego 

projektu,  

· adekwatno!' celu g$ównego projektu  

do osi"gni#cia celu szczegó$owego / celów 

szczegó$owych danego dzia$ania / 

poddzia$ania zgodnie z SzOOP,  

· adekwatno!' celu g$ównego projektu  

do zdiagnozowanych problemów grupy 

docelowej w ramach projektu. 

= = =   

2. Poprawno!' przyj#tych wska%ników, w tym:  

· poprawno!' doboru wska%ników realizacji celu 

g$ównego,  

· adekwatno!' warto!ci wska%ników produktu  

i rezultatu do zaplanowanych  

w projekcie dzia$a*,  

· poprawno!' opisu sposobu pomiaru 

wska%ników produktu i rezultatu.  

= = =   

7. 

Adekwatno"& doboru grupy docelowej 
W ramach kryterium ocenie podlega:  

1. Adekwatno!' doboru grupy docelowej, w tym:  

· adekwatno!' doboru grupy docelowej  

w kontek!cie celu g$ównego projektu,  

· poprawno!', kompletno!' i spójno!' 

charakterystyki istotnych cech oraz opisu 

sytuacji problemowej grupy docelowej 

projektu (w kontek!cie potrzeb, oczekiwa*  

i barier uczestników projektu). 

= = =   

2. Opis sposobu rekrutacji, w tym:  

· poprawno!' opisu sposobu rekrutacji 

uczestników projektu, w tym opis zapewnienia 

dost#pno!ci rekrutacji dla osób  

z niepe$nosprawno!ciami,  

· adekwatno!' przedstawionego planu 

rekrutacji do uczestników i charakteru 

projektu (uwzgl#dniaj"cego zapewnienie 

dost#pno!ci rekrutacji dla osób  

z niepe$nosprawno!ciami), zawieraj"cego 

procedury rekrutacyjne (w tym katalog 

= = =   
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przejrzystych kryteriów rekrutacji, techniki  

i metody rekrutacji), a tak&e wykazanie, &e 

plan rekrutacji bazuje na wiarygodnych 

%ród$ach danych dotycz"cych skali 

zainteresowania planowanym wsparciem. 

8. 

Adekwatno"& opisu i doboru zada# 

W ramach kryterium ocenie podlega:  

· poprawno!' opisu zakresu merytorycznego 

zada*, z uwzgl#dnieniem rodzaju i charakteru 

wsparcia, liczby uczestników projektu,  

· adekwatno!' doboru poszczególnych zada* w 

kontek!cie osi"gni#cia celu g$ównego 

projektu, zdiagnozowanych problemów  

i potrzeb grupy docelowej,  

· spójno!' i logiczno!' zada* w kontek!cie celu 

g$ównego projektu, zdiagnozowanych 

problemów i potrzeb grupy docelowej,  

· wskazanie podmiotu realizuj"cego dzia$ania w 

ramach zadania,  

· racjonalno!' harmonogramu realizacji 

projektu, w tym wskazanie terminów 

rozpocz#cia i zako*czenia dzia$a*, kolejno!' 

realizowanych zada*.  

= = =   

9. 

Zdolno"& do efektywnej realizacji projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega: 
1. Potencja! Wnioskodawcy / partnerów,  

w tym:  

· potencja$ kadrowy Wnioskodawcy / 

partnerów oraz opis sposobu jego 

wykorzystania w ramach projektu (kluczowe 

osoby, które zostan" zaanga&owane do 

realizacji projektu oraz ich planowana funkcja 

w projekcie),  

· potencja$ finansowy i techniczny 

Wnioskodawcy / partnerów (zaplecze, 

pomieszczenia, sprz#t itp.) oraz opis sposobu 

jego wykorzystania w ramach projektu. 

= = =   

2. Do"wiadczenie Wnioskodawcy / 
partnerów, w tym:  

· do!wiadczenie Wnioskodawcy / partnerów  
= = =   
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w obszarze tematycznym odpowiadaj"cym 

obszarowi danego projektu,  

· do!wiadczenie Wnioskodawcy / partnerów  

w realizacji dzia$a* na rzecz grupy docelowej, 

do której skierowany jest dany projekt,  

· do!wiadczenie Wnioskodawcy / partnerów  

w realizacji dzia$a* na terytorium,  

na którym b#dzie realizowany dany projekt.  

10. 

Ryzyko nieosi$gni%cia za!o'e# projektu 

Ocenie"w"ramach"kryterium"podlega"kompletno%$"i"trafno%$"opisu"ryzyka"nieosi!gni#cia"za o&e*"projektu,"w"tym:" 
· analizy sytuacji, których wyst"pienie utrudni 

lub uniemo&liwi osi"gni#cie warto!ci 

docelowej wska%ników produktu / rezultatu,  

· oceny prawdopodobie*stwa wyst"pienia 

powy&szych sytuacji,  

· opisu mo&liwych sposobów przeciwdzia$ania 

ryzyku lub minimalizowania negatywnych 

efektów w przypadku jego wyst"pienia.  

= = =   

11. 

Sposób zarz$dzania projektem oraz zadania zlecone i rola partnerów ;je"li dotyczy< 
W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. Sposób zarz"dzania projektem, w tym:  

· poprawno!', kompletno!' i spójno!' opisu 

sposobu zarz"dzania projektem,  

w tym:  

- podzia$ obowi"zków i zakres zada*  

na poszczególnych stanowiskach,  

- wymiar zaanga&owania personelu,  

- sposób podejmowania decyzji. 

= = = =  

2. Rola partnerów lub innych podmiotów 

zaanga&owanych w realizacj# projektu, w tym:  

· poprawno!' opisu oraz uzasadnienia roli 

partnerów lub innych podmiotów 

zaanga&owanych w realizacj# projektu,  

z uwzgl#dnieniem zada* zleconych.  

= = = =  

12. 

Wp!yw na polityki horyzontalne 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodno!' projektu z zasadami horyzontalnymi, w tym wp$yw na realizacj#:  

· zasady równo!ci szans kobiet i m#&czyzn na 

podstawie standardu minimum okre!lonego  

w wytycznych horyzontalnych Ministra 
= = =   
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Infrastruktury i Rozwoju, tj. Wytycznych  

w! zakresie! realizacji! zasady! równo%ci! szans! 

i!niedyskryminacji,!w!tym!dost pno%ci!dla!osób! 

z! niepe"nosprawno%ciami! oraz! zasady!

równo%ci! szans! kobiet! i! m &czyzn! 

w ramach funduszy unijnych na lata 2014-

2020,  

· zasady równo!ci szans i niedyskryminacji,  

w tym dost#pno!ci dla osób  

z niepe$nosprawno!ciami,  

· zasady zrównowa&onego rozwoju.  

Kryterium zostanie uznane za spe!nione  

w przypadku gdy w zakresie zasady równo"ci szans 

kobiet i m#$czyzn standard minimum jest 

spe!niony, a w przypadku dwóch pozosta!ych zasad 

projekt charakteryzuje si# neutralnym lub 

pozytywnym wp!ywem na ich realizacj#.  

Stwierdzenie negatywnego wp!ywu projektu na 

realizacj# którejkolwiek z zasad skutkuje 

niespe!nieniem kryterium. 

13. 

Kwalifikowalno"& i efektywno"& wydatków 

W ramach kryterium ocenie podlega:  

· kwalifikowalno!', w tym niezb#dno!'  

i racjonalno!' wydatków zgodnie  

z Podr cznikiem! kwalifikowania! wydatków!

obj tych dofinansowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa! Ma"opolskiego! na! lata! 2014-

2020, wytycznymi horyzontalnymi Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju (je!li dotyczy) oraz 

regulaminem konkursu,  

· efektywno!' zaplanowanych wydatków  

w kontek!cie celu g$ównego oraz zada* 

podejmowanych w projekcie,  

· prawid$owo!' sporz"dzenia tabel 

finansowych.  

= = =   

14. 

Wspó!praca z o"rodkami wsparcia ekonomii spo!ecznej 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt 

zak$ada wspó$prac# pomi#dzy Regionalnym = = =   
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O!rodkiem Polityki Spo$ecznej, a o!rodkami wsparcia 

ekonomii spo$ecznej funkcjonuj"cymi  

w województwie ma$opolskim. 

 

DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNO(CI KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH OCENIANYCH W SYSTEMIE 0-1 

= TAK, wniosek spe!nia kryteria merytoryczne 

= NIE, Wnioskodawca powinien z!o'y& odpowiednie wyja"nienia 

= NIE, wniosek zostaje odrzucony 

 
 

OCENA NR  � < Projekt poprawny < Projekt"do"wyja%nienia < Projekt odrzucony Data"oceny:"�����.. 

OCENIAJ+CY 
(imi#"i"nazwisko)"""""""""��������������.. 

                                   (podpis) 

 

-"Odpowiednie"skre%li$. 
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Wzór karty oceny formalnej dla Dzia$ania 10.3 RPO WM 2014 � 2020 

 

 
 
 
 

WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ 

 

 
NUMER WNIOSKU   

 
 

DATA Z)O*ENIA WNIOSKU   

 
 

NAZWA WNIOSKODAWCY   

 
 

TYTU) PROJEKTU   

 
 

SUMA KONTROLNA WNIOSKU   

 
 

OCENIAJ+CY   

 
 

DATA OCENY   

  
 
 
 
 
 
 
 

I OCENA* 

 PONOWNA OCENA PO WYJA(NIENIACH- 
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OCENA KRYTERIÓW FORMALNYCH 

B KRYTERIUM TAK NIE 
SKIEROWANY 

DO 
WYJA(NIENIA 

NIE 
DOTYCZY 

UWAGI / UZASADNIENIE 

1. 

Kwalifikowalno"& Wnioskodawcy i partnerów ;je"li dotyczy< 
Ocena!pkt!2!i!4!odbywa!si"!w!oparciu!o!o$wiadczenia!przedstawione!przez!Wnioskodawc". 
Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (je!li dotyczy) znajduj" 

si# w katalogu typów Beneficjentów  

w SzOOP dla danego dzia$ania / poddzia$ania/ typu 

projektu. 

= = = =   

2. Wnioskodawca i partnerzy (je!li dotyczy)  

nie podlegaj" wykluczeniu z ubiegania si#  

o dofinansowanie, tj. w odniesieniu  

do Wnioskodawcy i partnerów nie zachodz" przes$anki 

okre!lone w: 

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (t.j.. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z 

pó%n. zm.),  

b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywaj"cym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., 

poz. 769),  

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 pa%dziernika 

2002 r. o odpowiedzialno!ci podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod gro%b" kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1417, z pó%n.zm.).  

= = = =   

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile bud&et projektu 

uwzgl#dnia wydatki partnera) posiadaj" roczny obrót 

równy lub wy&szy od rocznych wydatków  

w projekcie. W przypadku, gdy projekt trwa d$u&ej ni& 

jeden rok kalendarzowy (12 miesi#cy) nale&y warto!' 

obrotu odnie!' do roku realizacji projektu, w którym 

warto!' planowanych wydatków jest najwy&sza.  

= = = =   

4. Wyboru partnera dokonano zgodnie z art. 33 ust. 2 i 

3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójno!ci finansowanych w perspektywie finansowej 

= = = =   
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2014-2020 (je!li dotyczy).  

2. 

Kwalifikowalno"& projektu 

Ocena!pkt!5!i!6!odbywa!si"!w!oparciu!o!o$wiadczenia!przedstawione!przez!Wnioskodawc". 
Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 
1. Projekt wpisuje si# w typy projektów wskazane dla 

danego dzia$ania / poddzia$ania, zgodnie  

z SzOOP.  
= = = 

 
  

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu 

prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzib#, fili#, 

delegatur#, oddzia$ czy inn" form# dzia$alno!ci) na 

terenie województwa ma$opolskiego  

z mo&liwo!ci" udost#pnienia pe$nej dokumentacji 

wdra&anego projektu oraz zapewnia uczestnikom 

projektu mo&liwo!' osobistego kontaktu z kadr" 

projektu.  

= = = 
 

  

3. Projekt jest uj#ty w wykazie projektów 

zidentyfikowanych w ramach trybu 

pozakonkursowego, stanowi"cym za$"cznik do SzOOP. 
= = = 

 
  

4. Wyst#puje zgodno!' z zasadniczymi elementami 

zidentyfikowanego projektu. Ocena odbywa si#  

w oparciu o kart# projektu.  
= = = 

 
  

5. Projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6  

i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporz"dzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r.  

tj. Wnioskodawca z$o&y$ o!wiadczenie, &e:  

- projekt nie zosta$ zako*czony w rozumieniu  

art. 65 ust. 6,  

- nie rozpocz"$ realizacji projektu przed dniem z$o&enia 

wniosku o dofinansowanie albo  

&e realizuj"c projekt przed dniem z$o&enia wniosku, 

przestrzega$ obowi"zuj"cych przepisów prawa 

dotycz"cych danej operacji (art. 125 ust.  

3 lit. e),  

- projekt nie obejmuje przedsi#wzi#' b#d"cych cz#!ci" 

operacji, które zosta$y obj#te lub powinny by$y zosta' 

obj#te procedur" odzyskiwania zgodnie z art. 71 

= = = 
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(trwa$o!' operacji) w nast#pstwie przeniesienia 

dzia$alno!ci produkcyjnej poza obszar obj#ty 

programem. 

6. Projekt (lub jego cz#!') nie otrzyma$ dofinansowania 

z innych !rodków. = = = 
 

  

 

7. Grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP oraz 

Podr cznikiem! kwalifikowania! wydatków! obj tych!

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego! Województwa! Ma"opolskiego na lata 

2014-2020. 

= = = 
  

3. 

Poprawno!' wype$nienia wniosku i za$"czników. 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. Czy wype$niono wszystkie wymagane pola wniosku. = = = 
 

  

2. Czy zosta$y przedstawione wszystkie wymagane 

za$"czniki (je!li dotyczy). = = = =   

3. Czy za$"czniki zosta$y przygotowane zgodnie 

z instrukcj" (je!li dotyczy). = = = =   

 

DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNO(CI KRYTERIÓW FORMALNYCH 

= TAK, wniosek mo'e zosta& przekazany do oceny merytorycznej 

= NIE, Wnioskodawca powinien z!o'y& odpowiednie wyja"nienia 

= NIE, wniosek zostaje odrzucony 
 

OCENA NR  � < Projekt poprawny < Projekt"do"wyja%nienia < Projekt odrzucony Data"oceny:"�����.. 

OCENIAJ+CY 
(imi#"i"nazwisko)"""""""""��������������.. 

                                   (podpis) 

-"Odpowiednie"skre%li$. 
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Wzór"karty"oceny"merytorycznej"dla"Dzia ania"10.3"RPO"WM"2014"� 2020 
 

 
  

 
 
 

WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ 

 

 
NUMER WNIOSKU   

 
 

DATA Z)O*ENIA WNIOSKU   

 
 

NAZWA WNIOSKODAWCY   

 
 

TYTU) PROJEKTU   

 
 

SUMA KONTROLNA WNIOSKU   

 
 

OCENIAJ+CY   

 
 

DATA OCENY   

  
 
 
 

I OCENA* 

 
PONOWNA OCENA PO WYJA(NIENIACH- 
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OCENA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH 

B KRYTERIUM TAK NIE 
SKIEROWANY 

DO 
WYJA(NIENIA  

NIE 
DOTYCZY 

UWAGI / UZASADNIENIE 

1. 

Specyficzne warunki wst%pne 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

1. Czy projekt jest zgodny ze specyficznymi 

warunkami dotycz"cymi danego dzia$ania / 

poddzia$ania / typu projektu okre!lonymi  

w SzOOP. 

= = =  
  

2. Poprawno!' merytoryczna wype$nienia wniosku  

o dofinansowanie pod k"tem zgodno!ci z warunkami 

okre!lonymi w wytycznych horyzontalnych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju, tj. Wytycznych w zakresie 

realizacji! przedsi wzi #! z! udzia"em! Europejskiego!

Funduszu! Spo"ecznego! w! obszarze! edukacji! na! lata!

2014-2020. 

= = =  
  

2. 

Zgodno"& z zasadami pomocy publicznej / pomocy de minimis 
Weryfikacja"projektu"w"ramach"kryterium"uwzgl#dnia"ocen#"pod"k!tem"wyst#powania"pomocy"publicznej"/"pomocy"de minimis na"gruncie"obowi!zuj!cych"rozporz!dze*."
W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. Prawid$owo!' odpowiedzi na pytanie,  

czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej  

w kontek!cie form wsparcia, wydatków i grup 

docelowych. 

= = =   

2. Mo&liwo!' udzielenia pomocy de minimis / 

pomocy publicznej maj"c na wzgl#dzie regu$y ogólne 

jej przyznawania oraz warunki jej dopuszczalno!ci  

w danym typie projektu. 

= = =   

3. 

Zakres i limit finansowania krzy&owego (cross-financing) oraz !rodków trwa$ych 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodno!' z limitami oraz zasadami okre!lonymi w Podr#czniku kwalifikowania wydatków obj#tych dofinansowaniem w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Ma$opolskiego na lata 2014-2020 i SzOOP w zakresie: 

1. Finansowania krzy&owego (cross-financingu) wraz 

z uzasadnieniem stosowania.  = = = 
  

2. Zakupionych !rodków trwa$ych wraz  

z uzasadnieniem stosowania.  = = = 
  

4. Poprawno"& monta'u finansowego projektu 
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1. W ramach kryterium ocenie podlega zgodno!'  

z limitami oraz zasadami okre!lonymi  

w Podr czniku! kwalifikowania! wydatków! obj tych!

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego!Województwa! Ma"opolskiego! na! lata!

2014-2020 i SzOOP, w tym w zakresie:  

a) poprawno!ci okre!lenia %róde$ finansowania 

projektu, w tym maksymalnego procentu poziomu 

wsparcia UE wydatków kwalifikowanych oraz 

poziomu wk$adu w$asnego,  

b) warto!ci ca$kowitej projektu (o ile dotyczy),  

c) kosztów po!rednich,  

d) zlecania us$ug merytorycznych w ramach projektu,  

e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE  

(o ile dotyczy).  

= = = 
  

2. W ramach kryterium ocenie podlega  

czy wydatki w projekcie o warto!ci wk$adu 

publicznego nieprzekraczaj"cej wyra&onej  

w PLN równowarto!ci kwoty 100 000 EUR  

s" rozliczane uproszczonymi metodami, zgodnie  

z Podr cznikiem! kwalifikowania! wydatków! obj tych!

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego!Województwa Ma"opolskiego! na! lata!

2014-2020.  

= = = 
  

5. 

Plan wykorzystania / utrzymania efektów projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 

1. Wnioskodawca przedstawi$ plan wykorzystania / 

utrzymania efektów projektu po zako*czeniu jego 

realizacji lub po okresie trwa$o!ci (je!li dotyczy). 
= = = =  

2. W przypadku nieprzedstawienia powy&szego 

planu, Wnioskodawca przedstawi$ wyja!nienie 

uzasadniaj"ce brak mo&liwo!ci i/lub zasadno!ci 

utrzymania efektów projektu po zako*czeniu jego 

realizacji lub po okresie trwa$o!ci (je!li dotyczy).  

= = = =  

6. 
Adekwatno"& celu g!ównego projektu i poprawno"& przyj%tych wska>ników 

W ramach kryterium ocenie podlega: 
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1. Adekwatno!' celu g$ównego projektu, w tym:  

· poprawno!' sformu$owania celu g$ównego 

projektu,  

· adekwatno!' celu g$ównego projektu  

do osi"gni#cia celu szczegó$owego / celów 

szczegó$owych danego dzia$ania / 

poddzia$ania zgodnie z SzOOP,  

· adekwatno!' celu g$ównego projektu  

do zdiagnozowanych problemów grupy 

docelowej w ramach projektu. 

= = =   

2. Poprawno!' przyj#tych wska%ników, w tym:  

· poprawno!' doboru wska%ników realizacji celu 

g$ównego,  

· adekwatno!' warto!ci wska%ników produktu  

i rezultatu do zaplanowanych  

w projekcie dzia$a*,  

· poprawno!' opisu sposobu pomiaru 

wska%ników produktu i rezultatu.  

= = =   

7. 

Adekwatno"& doboru grupy docelowej 
W ramach kryterium ocenie podlega:  

1. Adekwatno!' doboru grupy docelowej, w tym:  

· adekwatno!' doboru grupy docelowej  

w kontek!cie celu g$ównego projektu,  

· poprawno!', kompletno!' i spójno!' 

charakterystyki istotnych cech oraz opisu 

sytuacji problemowej grupy docelowej 

projektu (w kontek!cie potrzeb, oczekiwa* i 

barier uczestników projektu). 

= = =   

2. Opis sposobu rekrutacji, w tym:  

· poprawno!' opisu sposobu rekrutacji 

uczestników projektu, w tym opis zapewnienia 

dost#pno!ci rekrutacji dla osób z 

niepe$nosprawno!ciami,  

· adekwatno!' przedstawionego planu 

rekrutacji do uczestników i charakteru 

projektu (uwzgl#dniaj"cego zapewnienie 

dost#pno!ci rekrutacji dla osób  

z niepe$nosprawno!ciami), zawieraj"cego 

procedury rekrutacyjne (w tym katalog 

= = =   
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przejrzystych kryteriów rekrutacji, techniki  

i metody rekrutacji), a tak&e wykazanie, &e 

plan rekrutacji bazuje na wiarygodnych 

%ród$ach danych dotycz"cych skali 

zainteresowania planowanym wsparciem. 

8. 

Adekwatno"& opisu i doboru zada# 

W ramach kryterium ocenie podlega:  

· poprawno!' opisu zakresu merytorycznego 

zada*, z uwzgl#dnieniem rodzaju i charakteru 

wsparcia, liczby uczestników projektu,  

· adekwatno!' doboru poszczególnych zada* w 

kontek!cie osi"gni#cia celu g$ównego 

projektu, zdiagnozowanych problemów i 

potrzeb grupy docelowej,  

· spójno!' i logiczno!' zada* w kontek!cie celu 

g$ównego projektu, zdiagnozowanych 

problemów i potrzeb grupy docelowej,  

· wskazanie podmiotu realizuj"cego dzia$ania w 

ramach zadania,  

· racjonalno!' harmonogramu realizacji 

projektu, w tym wskazanie terminów 

rozpocz#cia i zako*czenia dzia$a*, kolejno!' 

realizowanych zada*.  

= = =   

9. 

Zdolno"& do efektywnej realizacji projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega: 
1. Potencja! Wnioskodawcy / partnerów,  

w tym:  

· potencja$ kadrowy Wnioskodawcy / 

partnerów oraz opis sposobu jego 

wykorzystania w ramach projektu (kluczowe 

osoby, które zostan" zaanga&owane do 

realizacji projektu oraz ich planowana funkcja 

w projekcie),  

· potencja$ finansowy i techniczny 

Wnioskodawcy / partnerów (zaplecze, 

pomieszczenia, sprz#t itp.) oraz opis sposobu 

jego wykorzystania w ramach projektu. 

= = =   

2. Do"wiadczenie Wnioskodawcy / 
partnerów, w tym:  

· do!wiadczenie Wnioskodawcy / partnerów  
= = =   
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w obszarze tematycznym odpowiadaj"cym 

obszarowi danego projektu,  

· do!wiadczenie Wnioskodawcy / partnerów  

w realizacji dzia$a* na rzecz grupy docelowej, 

do której skierowany jest dany projekt,  

· do!wiadczenie Wnioskodawcy / partnerów  

w realizacji dzia$a* na terytorium,  

na którym b#dzie realizowany dany projekt.  

10. 

Ryzyko nieosi$gni%cia za!o'e# projektu 

Ocenie"w"ramach"kryterium"podlega"kompletno%$"i"trafno%$"opisu"ryzyka"nieosi!gni#cia"za o&e*"projektu,"w"tym:" 
· analizy sytuacji, których wyst"pienie utrudni 

lub uniemo&liwi osi"gni#cie warto!ci 

docelowej wska%ników produktu / rezultatu,  

· oceny prawdopodobie*stwa wyst"pienia 

powy&szych sytuacji,  

· opisu mo&liwych sposobów przeciwdzia$ania 

ryzyku lub minimalizowania negatywnych 

efektów w przypadku jego wyst"pienia.  

= = =   

11. 

Sposób zarz$dzania projektem oraz zadania zlecone i rola partnerów ;je"li dotyczy< 
W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. Sposób zarz"dzania projektem, w tym:  

· poprawno!', kompletno!' i spójno!' opisu 

sposobu zarz"dzania projektem,  

w tym:  

- podzia$ obowi"zków i zakres zada*  

na poszczególnych stanowiskach,  

- wymiar zaanga&owania personelu,  

- sposób podejmowania decyzji. 

= = =   

2. Rola partnerów lub innych podmiotów 

zaanga&owanych w realizacj# projektu, w tym:  

· poprawno!' opisu oraz uzasadnienia roli 

partnerów lub innych podmiotów 

zaanga&owanych w realizacj# projektu,  

z uwzgl#dnieniem zada* zleconych.  

= = =   

12. 

Wp!yw na polityki horyzontalne 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodno!' projektu z zasadami horyzontalnymi, w tym wp$yw na realizacj#:  

· zasady równo!ci szans kobiet i m#&czyzn na 

podstawie standardu minimum okre!lonego w 

wytycznych horyzontalnych Ministra 
= = =   
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Infrastruktury i Rozwoju, tj. Wytycznych  

w! zakresie! realizacji! zasady! równo%ci! szans! 

i!niedyskryminacji,!w!tym!dost pno%ci!dla!osób! 

z! niepe"nosprawno%ciami! oraz! zasady!

równo%ci! szans! kobiet! i! m &czyzn! 

w ramach funduszy unijnych na lata 2014-

2020,  

· zasady równo!ci szans i niedyskryminacji,  

w tym dost#pno!ci dla osób  

z niepe$nosprawno!ciami,  

· zasady zrównowa&onego rozwoju.  

Kryterium zostanie uznane za spe!nione  

w przypadku gdy w zakresie zasady równo"ci szans 

kobiet i m#$czyzn standard minimum jest 

spe!niony, a w przypadku dwóch pozosta!ych zasad 

projekt charakteryzuje si# neutralnym lub 

pozytywnym wp!ywem na ich realizacj#.  

Stwierdzenie negatywnego wp!ywu projektu na 

realizacj# którejkolwiek z zasad skutkuje 

niespe!nieniem kryterium. 

13. 

Kwalifikowalno"& i efektywno"& wydatków 

W ramach kryterium ocenie podlega:  

· kwalifikowalno!', w tym niezb#dno!'  

i racjonalno!' wydatków zgodnie  

z Podr cznikiem! kwalifikowania! wydatków!

obj tych! dofinansowaniem! w! ramach!

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa! Ma"opolskiego! na! lata! 2014-

2020, wytycznymi horyzontalnymi Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju (je!li dotyczy) oraz 

regulaminem konkursu,  

· efektywno!' zaplanowanych wydatków  

w kontek!cie celu g$ównego oraz zada* 

podejmowanych w projekcie,  

· prawid$owo!' sporz"dzenia tabel 

finansowych.  

= = =   
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DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNO(CI KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH OCENIANYCH W SYSTEMIE 0-1 

= TAK, wniosek spe!nia kryteria merytoryczne 

= NIE, Wnioskodawca powinien z!o'y& odpowiednie wyja"nienia 

= NIE, wniosek zostaje odrzucony 

 
 

OCENA NR  � < Projekt poprawny < Projekt"do"wyja%nienia < Projekt odrzucony Data"oceny:"�����.. 

OCENIAJ+CY 
(imi#"i"nazwisko)"""""""""��������������.. 

                                   (podpis) 

 

-"Odpowiednie"skre%li$. 
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Wzór karty oceny formalnej dla Poddzia$ania 10.1.5 A RPO WM 2014 � 2020 

 

 
 
 
 

WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ 

 

 
NUMER WNIOSKU   

 
 

DATA Z)O*ENIA WNIOSKU   

 
 

NAZWA WNIOSKODAWCY   

 
 

TYTU) PROJEKTU   

 
 

SUMA KONTROLNA WNIOSKU   

 
 

OCENIAJ+CY   

 
 

DATA OCENY   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I OCENA* 

 
PONOWNA OCENA PO WYJA(NIENIACH- 

 



 

52 

OCENA KRYTERIÓW FORMALNYCH 

B KRYTERIUM TAK NIE 
SKIEROWANY 

DO 
WYJA(NIENIA 

NIE 
DOTYCZY 

UWAGI / UZASADNIENIE 

1. 

Kwalifikowalno"& Wnioskodawcy i partnerów ;je"li dotyczy< 
Ocena!pkt!2!i!4!odbywa!si"!w!oparciu!o!o$wiadczenia!przedstawione!przez!Wnioskodawc". 
Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (je!li dotyczy) znajduj" 

si# w katalogu typów Beneficjentów  

w SzOOP dla danego dzia$ania / poddzia$ania/ typu 

projektu. 

= = = =   

2. Wnioskodawca i partnerzy (je!li dotyczy)  

nie podlegaj" wykluczeniu z ubiegania si#  

o dofinansowanie, tj. w odniesieniu  

do Wnioskodawcy i partnerów nie zachodz" przes$anki 

okre!lone w: 

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (t.j.. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z 

pó%n. zm.),  

b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywaj"cym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., 

poz. 769),  

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 pa%dziernika 

2002 r. o odpowiedzialno!ci podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod gro%b" kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1417, z pó%n.zm.).  

= = = =   

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile bud&et projektu 

uwzgl#dnia wydatki partnera) posiadaj" roczny obrót 

równy lub wy&szy od rocznych wydatków  

w projekcie. W przypadku, gdy projekt trwa d$u&ej ni& 

jeden rok kalendarzowy (12 miesi#cy) nale&y warto!' 

obrotu odnie!' do roku realizacji projektu, w którym 

warto!' planowanych wydatków jest najwy&sza.  

= = = =   

4. Wyboru partnera dokonano zgodnie z art. 33 ust. 2 i 

3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójno!ci finansowanych w perspektywie finansowej 

= = = =   
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2014-2020 (je!li dotyczy).  

2. 

Kwalifikowalno"& projektu 

Ocena!pkt!5!i!6!odbywa!si"!w!oparciu!o!o$wiadczenia!przedstawione!przez!Wnioskodawc". 
Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 
1. Projekt wpisuje si# w typy projektów wskazane dla 

danego dzia$ania / poddzia$ania, zgodnie  

z SzOOP.  
= = = 

 
  

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu 

prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzib#, fili#, 

delegatur#, oddzia$ czy inn" form# dzia$alno!ci) na 

terenie województwa ma$opolskiego  

z mo&liwo!ci" udost#pnienia pe$nej dokumentacji 

wdra&anego projektu oraz zapewnia uczestnikom 

projektu mo&liwo!' osobistego kontaktu z kadr" 

projektu.  

= = = 
 

  

3. Projekt jest uj#ty w wykazie projektów 

zidentyfikowanych w ramach trybu 

pozakonkursowego, stanowi"cym za$"cznik do SzOOP. 
= = = 

 
  

4. Wyst#puje zgodno!' z zasadniczymi elementami 

zidentyfikowanego projektu. Ocena odbywa si#  

w oparciu o kart# projektu.  
= = = 

 
  

5. Projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6  

i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporz"dzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r.  

tj. Wnioskodawca z$o&y$ o!wiadczenie, &e:  

- projekt nie zosta$ zako*czony w rozumieniu  

art. 65 ust. 6,  

- nie rozpocz"$ realizacji projektu przed dniem z$o&enia 

wniosku o dofinansowanie albo  

&e realizuj"c projekt przed dniem z$o&enia wniosku, 

przestrzega$ obowi"zuj"cych przepisów prawa 

dotycz"cych danej operacji (art. 125 ust.  

3 lit. e),  

- projekt nie obejmuje przedsi#wzi#' b#d"cych cz#!ci" 

operacji, które zosta$y obj#te lub powinny by$y zosta' 

obj#te procedur" odzyskiwania zgodnie z art. 71 

= = = 
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(trwa$o!' operacji) w nast#pstwie przeniesienia 

dzia$alno!ci produkcyjnej poza obszar obj#ty 

programem. 

6. Projekt (lub jego cz#!') nie otrzyma$ dofinansowania 

z innych !rodków. = = = 
 

  

 

7. Grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP oraz 

Podr cznikiem! kwalifikowania! wydatków! obj tych!

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego! Województwa! Ma"opolskiego! na! lata!

2014-2020. 

= = = 
  

3. 

Poprawno!' wype$nienia wniosku i za$"czników. 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. Czy wype$niono wszystkie wymagane pola wniosku. = = = 
 

  

2. Czy zosta$y przedstawione wszystkie wymagane 

za$"czniki (je!li dotyczy). = = = =   

3. Czy za$"czniki zosta$y przygotowane zgodnie 

z instrukcj" (je!li dotyczy). = = = =   

 

DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNO(CI KRYTERIÓW FORMALNYCH 

= TAK, wniosek mo'e zosta& przekazany do oceny merytorycznej 

= NIE, Wnioskodawca powinien z!o'y& odpowiednie wyja"nienia 

= NIE, wniosek zostaje odrzucony 
 

OCENA NR  � < Projekt poprawny < Projekt"do"wyja%nienia < Projekt odrzucony Data"oceny:"�����.. 

OCENIAJ+CY 
(imi#"i"nazwisko)"""""""""��������������.. 

                                   (podpis) 

-"Odpowiednie"skre%li$. 

 



 

55 

 

 

Wzór"karty"oceny"merytorycznej"dla"Poddzia ania"10.1.5 A RPO WM 2014 � 2020 
 

 
  

 
 
 

WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ 

 

 
NUMER WNIOSKU   

 
 

DATA Z)O*ENIA WNIOSKU   

 
 

NAZWA WNIOSKODAWCY   

 
 

TYTU) PROJEKTU   

 
 

SUMA KONTROLNA WNIOSKU   

 
 

OCENIAJ+CY   

 
 

DATA OCENY   

  
 
 
 

I OCENA* 

 
PONOWNA OCENA PO WYJA(NIENIACH- 

  



 

56 

OCENA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH 

B KRYTERIUM TAK NIE 
SKIEROWANY 

DO 
WYJA(NIENIA  

NIE 
DOTYCZY 

UWAGI / UZASADNIENIE 

1. 

Specyficzne warunki wst%pne 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

1. Czy projekt jest zgodny ze specyficznymi 

warunkami dotycz"cymi danego dzia$ania / 

poddzia$ania / typu projektu okre!lonymi  

w SzOOP. 

= = =  
  

2. Poprawno!' merytoryczna wype$nienia wniosku  

o dofinansowanie pod k"tem zgodno!ci z warunkami 

okre!lonymi w wytycznych horyzontalnych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju, tj. Wytycznych w zakresie 

realizacji! przedsi wzi #! z! udzia"em! Europejskiego!

Funduszu! Spo"ecznego! w! obszarze! edukacji! na! lata!

2014-2020. 

= = =  
  

2. 

Zgodno"& z zasadami pomocy publicznej / pomocy de minimis 
Weryfikacja"projektu"w"ramach"kryterium"uwzgl#dnia"ocen#"pod"k!tem"wyst#powania"pomocy"publicznej"/"pomocy"de minimis na"gruncie"obowi!zuj!cych"rozporz!dze*."
W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. Prawid$owo!' odpowiedzi na pytanie,  

czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej  

w kontek!cie form wsparcia, wydatków i grup 

docelowych. 

= = =   

2. Mo&liwo!' udzielenia pomocy de minimis / 

pomocy publicznej maj"c na wzgl#dzie regu$y ogólne 

jej przyznawania oraz warunki jej dopuszczalno!ci  

w danym typie projektu. 

= = =   

3. 

Zakres i limit finansowania krzy&owego (cross-financing) oraz !rodków trwa$ych 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodno!' z limitami oraz zasadami okre!lonymi w Podr#czniku kwalifikowania wydatków obj#tych dofinansowaniem w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Ma$opolskiego na lata 2014-2020 i SzOOP w zakresie: 

1. Finansowania krzy&owego (cross-financingu) wraz 

z uzasadnieniem stosowania.  = = = 
  

2. Zakupionych !rodków trwa$ych wraz  

z uzasadnieniem stosowania.  = = = 
  

4. Poprawno"& monta'u finansowego projektu 
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1. W ramach kryterium ocenie podlega zgodno!'  

z limitami oraz zasadami okre!lonymi  

w Podr czniku! kwalifikowania! wydatków! obj tych 

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego!Województwa! Ma"opolskiego! na! lata!

2014-2020 i SzOOP, w tym w zakresie:  

a) poprawno!ci okre!lenia %róde$ finansowania 

projektu, w tym maksymalnego procentu poziomu 

wsparcia UE wydatków kwalifikowanych oraz 

poziomu wk$adu w$asnego,  

b) warto!ci ca$kowitej projektu (o ile dotyczy),  

c) kosztów po!rednich,  

d) zlecania us$ug merytorycznych w ramach projektu,  

e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE  

(o ile dotyczy).  

= = = 
  

2. W ramach kryterium ocenie podlega  

czy wydatki w projekcie o warto!ci wk$adu 

publicznego nieprzekraczaj"cej wyra&onej  

w PLN równowarto!ci kwoty 100 000 EUR  

s" rozliczane uproszczonymi metodami, zgodnie  

z Podr cznikiem! kwalifikowania! wydatków! obj tych!

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego!Województwa! Ma"opolskiego! na! lata!

2014-2020.  

= = = 
  

5. 

Plan wykorzystania / utrzymania efektów projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 

1. Wnioskodawca przedstawi$ plan wykorzystania / 

utrzymania efektów projektu po zako*czeniu jego 

realizacji lub po okresie trwa$o!ci (je!li dotyczy). 
= = = =  

2. W przypadku nieprzedstawienia powy&szego 

planu, Wnioskodawca przedstawi$ wyja!nienie 

uzasadniaj"ce brak mo&liwo!ci i/lub zasadno!ci 

utrzymania efektów projektu po zako*czeniu jego 

realizacji lub po okresie trwa$o!ci (je!li dotyczy).  

= = = =  

6. 
Adekwatno"& celu g!ównego projektu i poprawno"& przyj%tych wska>ników 

W ramach kryterium ocenie podlega: 
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1. Adekwatno!' celu g$ównego projektu, w tym:  

· poprawno!' sformu$owania celu g$ównego 

projektu,  

· adekwatno!' celu g$ównego projektu  

do osi"gni#cia celu szczegó$owego / celów 

szczegó$owych danego dzia$ania / 

poddzia$ania zgodnie z SzOOP,  

· adekwatno!' celu g$ównego projektu  

do zdiagnozowanych problemów grupy 

docelowej w ramach projektu. 

= = =   

2. Poprawno!' przyj#tych wska%ników, w tym:  

· poprawno!' doboru wska%ników realizacji celu 

g$ównego,  

· adekwatno!' warto!ci wska%ników produktu  

i rezultatu do zaplanowanych w projekcie 

dzia$a*,  

· poprawno!' opisu sposobu pomiaru 

wska%ników produktu i rezultatu.  

= = =   

7. 

Adekwatno"& doboru grupy docelowej 
W ramach kryterium ocenie podlega:  

1. Adekwatno!' doboru grupy docelowej, w tym:  

· adekwatno!' doboru grupy docelowej  

w kontek!cie celu g$ównego projektu,  

· poprawno!', kompletno!' i spójno!' 

charakterystyki istotnych cech oraz opisu 

sytuacji problemowej grupy docelowej 

projektu (w kontek!cie potrzeb, oczekiwa* i 

barier uczestników projektu). 

= = =   

2. Opis sposobu rekrutacji, w tym:  

· poprawno!' opisu sposobu rekrutacji 

uczestników projektu, w tym opis zapewnienia 

dost#pno!ci rekrutacji dla osób z 

niepe$nosprawno!ciami,  

· adekwatno!' przedstawionego planu 

rekrutacji do uczestników i charakteru 

projektu (uwzgl#dniaj"cego zapewnienie 

dost#pno!ci rekrutacji dla osób  

z niepe$nosprawno!ciami), zawieraj"cego 

procedury rekrutacyjne (w tym katalog 

= = =   
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przejrzystych kryteriów rekrutacji, techniki  

i metody rekrutacji), a tak&e wykazanie, &e 

plan rekrutacji bazuje na wiarygodnych 

%ród$ach danych dotycz"cych skali 

zainteresowania planowanym wsparciem. 

8. 

Adekwatno"& opisu i doboru zada# 

W ramach kryterium ocenie podlega:  

· poprawno!' opisu zakresu merytorycznego 

zada*, z uwzgl#dnieniem rodzaju i charakteru 

wsparcia, liczby uczestników projektu,  

· adekwatno!' doboru poszczególnych zada*  

w kontek!cie osi"gni#cia celu g$ównego 

projektu, zdiagnozowanych problemów  

i potrzeb grupy docelowej,  

· spójno!' i logiczno!' zada* w kontek!cie celu 

g$ównego projektu, zdiagnozowanych 

problemów i potrzeb grupy docelowej,  

· wskazanie podmiotu realizuj"cego dzia$ania  

w ramach zadania,  

· racjonalno!' harmonogramu realizacji 

projektu, w tym wskazanie terminów 

rozpocz#cia i zako*czenia dzia$a*, kolejno!' 

realizowanych zada*.  

= = =   

9. 

Zdolno"& do efektywnej realizacji projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega: 
1. Potencja! Wnioskodawcy / partnerów,  

w tym:  

· potencja$ kadrowy Wnioskodawcy / 

partnerów oraz opis sposobu jego 

wykorzystania w ramach projektu (kluczowe 

osoby, które zostan" zaanga&owane do 

realizacji projektu oraz ich planowana funkcja 

w projekcie),  

· potencja$ finansowy i techniczny 

Wnioskodawcy / partnerów (zaplecze, 

pomieszczenia, sprz#t itp.) oraz opis sposobu 

jego wykorzystania w ramach projektu. 

= = =   

2. Do"wiadczenie Wnioskodawcy / 
partnerów, w tym:  

· do!wiadczenie Wnioskodawcy / partnerów  
= = =   
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w obszarze tematycznym odpowiadaj"cym 

obszarowi danego projektu,  

· do!wiadczenie Wnioskodawcy / partnerów  

w realizacji dzia$a* na rzecz grupy docelowej, 

do której skierowany jest dany projekt,  

· do!wiadczenie Wnioskodawcy / partnerów  

w realizacji dzia$a* na terytorium,  

na którym b#dzie realizowany dany projekt.  

10. 

Ryzyko nieosi$gni%cia za!o'e# projektu 

Ocenie"w"ramach"kryterium"podlega"kompletno%$"i"trafno%$"opisu"ryzyka"nieosi!gni#cia"za o&e*"projektu,"w"tym:" 
· analizy sytuacji, których wyst"pienie utrudni 

lub uniemo&liwi osi"gni#cie warto!ci 

docelowej wska%ników produktu / rezultatu,  

· oceny prawdopodobie*stwa wyst"pienia 

powy&szych sytuacji,  

· opisu mo&liwych sposobów przeciwdzia$ania 

ryzyku lub minimalizowania negatywnych 

efektów w przypadku jego wyst"pienia.  

= = =   

11. 

Sposób zarz$dzania projektem oraz zadania zlecone i rola partnerów ;je"li dotyczy< 
W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. Sposób zarz"dzania projektem, w tym:  

· poprawno!', kompletno!' i spójno!' opisu 

sposobu zarz"dzania projektem,  

w tym:  

- podzia$ obowi"zków i zakres zada*  

na poszczególnych stanowiskach,  

- wymiar zaanga&owania personelu,  

- sposób podejmowania decyzji. 

= = =   

2. Rola partnerów lub innych podmiotów 

zaanga&owanych w realizacj# projektu, w tym:  

· poprawno!' opisu oraz uzasadnienia roli 

partnerów lub innych podmiotów 

zaanga&owanych w realizacj# projektu,  

z uwzgl#dnieniem zada* zleconych.  

= = =   

12. 

Wp!yw na polityki horyzontalne 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodno!' projektu z zasadami horyzontalnymi, w tym wp$yw na realizacj#:  

· zasady równo!ci szans kobiet i m#&czyzn na 

podstawie standardu minimum okre!lonego w 

wytycznych horyzontalnych Ministra 
= = =   
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Infrastruktury i Rozwoju, tj. Wytycznych  

w! zakresie! realizacji! zasady! równo%ci! szans! 

i niedyskryminacji,!w!tym!dost pno%ci!dla!osób! 

z! niepe"nosprawno%ciami! oraz! zasady!

równo%ci! szans! kobiet! i! m &czyzn! 

w ramach funduszy unijnych na lata 2014-

2020,  

· zasady równo!ci szans i niedyskryminacji,  

w tym dost#pno!ci dla osób  

z niepe$nosprawno!ciami,  

· zasady zrównowa&onego rozwoju.  

Kryterium zostanie uznane za spe!nione  

w przypadku gdy w zakresie zasady równo"ci szans 

kobiet i m#$czyzn standard minimum jest 

spe!niony, a w przypadku dwóch pozosta!ych zasad 

projekt charakteryzuje si# neutralnym lub 

pozytywnym wp!ywem na ich realizacj#.  

Stwierdzenie negatywnego wp!ywu projektu na 

realizacj# którejkolwiek z zasad skutkuje 

niespe!nieniem kryterium. 

13. 

Kwalifikowalno"& i efektywno"& wydatków 

W ramach kryterium ocenie podlega:  

· kwalifikowalno!', w tym niezb#dno!'  

i racjonalno!' wydatków zgodnie  

z Podr cznikiem! kwalifikowania! wydatków!

obj tych! dofinansowaniem! w! ramach!

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa! Ma"opolskiego! na! lata! 2014-

2020, wytycznymi horyzontalnymi Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju (je!li dotyczy) oraz 

regulaminem konkursu,  

· efektywno!' zaplanowanych wydatków  

w kontek!cie celu g$ównego oraz zada* 

podejmowanych w projekcie,  

· prawid$owo!' sporz"dzenia tabel 

finansowych.  

= = =   
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DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNO(CI KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH OCENIANYCH W SYSTEMIE 0-1 

= TAK, wniosek spe!nia kryteria merytoryczne 

= NIE, Wnioskodawca powinien z!o'y& odpowiednie wyja"nienia 

= NIE, wniosek zostaje odrzucony 

 
 

OCENA NR  � < Projekt poprawny < Projekt"do"wyja%nienia < Projekt odrzucony Data"oceny:"�����.. 

OCENIAJ+CY 
(imi#"i"nazwisko)"""""""""��������������.. 

                                   (podpis) 

 

-"Odpowiednie"skre%li$. 
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Wzór karty oceny formalnej dla Poddzia$ania 10.1.4 RPO WM 2014 � 2020 

 

 
 
 
 

WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ 

 

 
NUMER WNIOSKU   

 
 

DATA Z)O*ENIA WNIOSKU   

 
 

NAZWA WNIOSKODAWCY   

 
 

TYTU) PROJEKTU   

 
 

SUMA KONTROLNA WNIOSKU   

 
 

OCENIAJ+CY   

 
 

DATA OCENY   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I OCENA* 

 
PONOWNA OCENA PO WYJA(NIENIACH- 
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OCENA KRYTERIÓW FORMALNYCH 

B KRYTERIUM TAK NIE 
SKIEROWANY 

DO 
WYJA(NIENIA 

NIE 
DOTYCZY 

UWAGI / UZASADNIENIE 

1. 

Kwalifikowalno"& Wnioskodawcy i partnerów ;je"li dotyczy< 
Ocena!pkt!2!i!4!odbywa!si"!w!oparciu!o!o$wiadczenia!przedstawione!przez!Wnioskodawc". 
Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca i partnerzy (je!li dotyczy) znajduj" 

si# w katalogu typów Beneficjentów  

w SzOOP dla danego dzia$ania / poddzia$ania/ typu 

projektu. 

= = = =   

2. Wnioskodawca i partnerzy (je!li dotyczy)  

nie podlegaj" wykluczeniu z ubiegania si#  

o dofinansowanie, tj. w odniesieniu  

do Wnioskodawcy i partnerów nie zachodz" przes$anki 

okre!lone w: 

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (t.j.. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z 

pó%n. zm.),  

b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywaj"cym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., 

poz. 769),  

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 pa%dziernika 

2002 r. o odpowiedzialno!ci podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod gro%b" kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1417, z pó%n.zm.).  

= = = =   

3. Wnioskodawca i partnerzy (o ile bud&et projektu 

uwzgl#dnia wydatki partnera) posiadaj" roczny obrót 

równy lub wy&szy od rocznych wydatków  

w projekcie. W przypadku, gdy projekt trwa d$u&ej ni& 

jeden rok kalendarzowy (12 miesi#cy) nale&y warto!' 

obrotu odnie!' do roku realizacji projektu, w którym 

warto!' planowanych wydatków jest najwy&sza.  

= = = =   

4. Wyboru partnera dokonano zgodnie z art. 33 ust. 2 i 

3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójno!ci finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (je!li dotyczy).  

= = = =   
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2. 

Kwalifikowalno"& projektu 
Ocena!pkt!5!i!6!odbywa!si"!w!oparciu!o!o$wiadczenia!przedstawione!przez!Wnioskodawc". 
Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 
1. Projekt wpisuje si# w typy projektów wskazane dla 

danego dzia$ania / poddzia$ania, zgodnie  

z SzOOP.  
= = = 

 
  

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu 

prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzib#, fili#, 

delegatur#, oddzia$ czy inn" form# dzia$alno!ci) na 

terenie województwa ma$opolskiego  

z mo&liwo!ci" udost#pnienia pe$nej dokumentacji 

wdra&anego projektu oraz zapewnia uczestnikom 

projektu mo&liwo!' osobistego kontaktu z kadr" 

projektu.  

= = = 
 

  

3. Projekt jest uj#ty w wykazie projektów 

zidentyfikowanych w ramach trybu 

pozakonkursowego, stanowi"cym za$"cznik do SzOOP. 
= = = 

 
  

4. Wyst#puje zgodno!' z zasadniczymi elementami 

zidentyfikowanego projektu. Ocena odbywa si#  

w oparciu o kart# projektu.  
= = = 

 
  

5. Projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6  

i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporz"dzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r.  

tj. Wnioskodawca z$o&y$ o!wiadczenie, &e:  

- projekt nie zosta$ zako*czony w rozumieniu  

art. 65 ust. 6,  

- nie rozpocz"$ realizacji projektu przed dniem z$o&enia 

wniosku o dofinansowanie albo  

&e realizuj"c projekt przed dniem z$o&enia wniosku, 

przestrzega$ obowi"zuj"cych przepisów prawa 

dotycz"cych danej operacji (art. 125 ust.  

3 lit. e),  

- projekt nie obejmuje przedsi#wzi#' b#d"cych cz#!ci" 

operacji, które zosta$y obj#te lub powinny by$y zosta' 

obj#te procedur" odzyskiwania zgodnie z art. 71 

(trwa$o!' operacji) w nast#pstwie przeniesienia 

dzia$alno!ci produkcyjnej poza obszar obj#ty 

programem. 

= = = 
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6. Projekt (lub jego cz#!') nie otrzyma$ dofinansowania 

z innych !rodków. = = = 
 

  

 

7. Grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP oraz 

Podr cznikiem! kwalifikowania! wydatków! obj tych!

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego! Województwa! Ma"opolskiego! na! lata!

2014-2020. 

= = = 
  

3. 

Poprawno!' wype$nienia wniosku i za$"czników. 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. Czy wype$niono wszystkie wymagane pola wniosku. = = = 
 

  

2. Czy zosta$y przedstawione wszystkie wymagane 

za$"czniki (je!li dotyczy). = = = =   

3. Czy za$"czniki zosta$y przygotowane zgodnie 

z instrukcj" (je!li dotyczy). = = = =   

 

DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNO(CI KRYTERIÓW FORMALNYCH 

= TAK, wniosek mo'e zosta& przekazany do oceny merytorycznej 

= NIE, Wnioskodawca powinien z!o'y& odpowiednie wyja"nienia 

= NIE, wniosek zostaje odrzucony 
 

OCENA NR  � < Projekt poprawny < Projekt"do"wyja%nienia < Projekt odrzucony Data"oceny:"�����.. 

OCENIAJ+CY 
(imi#"i"nazwisko)"""""""""��������������.. 

                                   (podpis) 

-"Odpowiednie"skre%li$. 
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Wzór karty oceny merytorycznej dla Poddzia$ania 10.1.4 RPO WM 2014 � 2020 

 

  
 
 
 

WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ 

 

 
NUMER WNIOSKU   

 
 

DATA Z)O*ENIA WNIOSKU   

 
 

NAZWA WNIOSKODAWCY   

 
 

TYTU) PROJEKTU   

 
 

SUMA KONTROLNA WNIOSKU   

 
 

OCENIAJ+CY   

 
 

DATA OCENY   

  
 
 
 

I OCENA* 

 
PONOWNA OCENA PO WYJA(NIENIACH- 
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OCENA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH 

B KRYTERIUM TAK NIE 
SKIEROWANY 

DO 
WYJA(NIENIA  

NIE 
DOTYCZY 

UWAGI / UZASADNIENIE 

1. 

Specyficzne warunki wst%pne 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

1. Czy projekt jest zgodny ze specyficznymi 

warunkami dotycz"cymi danego dzia$ania / 

poddzia$ania / typu projektu okre!lonymi  

w SzOOP. 

= = =  
  

2. Poprawno!' merytoryczna wype$nienia wniosku  

o dofinansowanie pod k"tem zgodno!ci z warunkami 

okre!lonymi w wytycznych horyzontalnych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju, tj. Wytycznych w zakresie 

realizacji! przedsi wzi #! z! udzia"em! Europejskiego!

Funduszu! Spo"ecznego! w! obszarze! edukacji! na! lata!

2014-2020. 

= = =  
  

2. 

Zgodno"& z zasadami pomocy publicznej / pomocy de minimis 
Weryfikacja"projektu"w"ramach"kryterium"uwzgl#dnia"ocen#"pod"k!tem"wyst#powania"pomocy"publicznej"/"pomocy"de minimis na gruncie"obowi!zuj!cych"rozporz!dze*."
W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. Prawid$owo!' odpowiedzi na pytanie,  

czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej  

w kontek!cie form wsparcia, wydatków i grup 

docelowych. 

= = =   

2. Mo&liwo!' udzielenia pomocy de minimis / 

pomocy publicznej maj"c na wzgl#dzie regu$y ogólne 

jej przyznawania oraz warunki jej dopuszczalno!ci  

w danym typie projektu. 

= = =   

3. 

Zakres i limit finansowania krzy&owego (cross-financing) oraz !rodków trwa$ych 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodno!' z limitami oraz zasadami okre!lonymi w Podr#czniku kwalifikowania wydatków obj#tych dofinansowaniem w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Ma$opolskiego na lata 2014-2020 i SzOOP w zakresie: 

1. Finansowania krzy&owego (cross-financingu) wraz 

z uzasadnieniem stosowania.  = = = 
  

2. Zakupionych !rodków trwa$ych wraz  

z uzasadnieniem stosowania.  = = = 
  

4. Poprawno"& monta'u finansowego projektu 
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1. W ramach kryterium ocenie podlega zgodno!'  

z limitami oraz zasadami okre!lonymi  

w Podr czniku! kwalifikowania! wydatków! obj tych!

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego!Województwa! Ma"opolskiego! na! lata!

2014-2020 i SzOOP, w tym w zakresie:  

a) poprawno!ci okre!lenia %róde$ finansowania 

projektu, w tym maksymalnego procentu poziomu 

wsparcia UE wydatków kwalifikowanych oraz 

poziomu wk$adu w$asnego,  

b) warto!ci ca$kowitej projektu (o ile dotyczy),  

c) kosztów po!rednich,  

d) zlecania us$ug merytorycznych w ramach projektu,  

e) wydatków ponoszonych poza obszarem UE  

(o ile dotyczy).  

= = = 
  

2. W ramach kryterium ocenie podlega  

czy wydatki w projekcie o warto!ci wk$adu 

publicznego nieprzekraczaj"cej wyra&onej  

w PLN równowarto!ci kwoty 100 000 EUR  

s" rozliczane uproszczonymi metodami, zgodnie  

z Podr cznikiem! kwalifikowania! wydatków! obj tych!

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego!Województwa! Ma"opolskiego! na! lata!

2014-2020.  

= = = 
  

5. 

Plan wykorzystania / utrzymania efektów projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 

1. Wnioskodawca przedstawi$ plan wykorzystania / 

utrzymania efektów projektu po zako*czeniu jego 

realizacji lub po okresie trwa$o!ci (je!li dotyczy). 
= = = =  

2. W przypadku nieprzedstawienia powy&szego 

planu, Wnioskodawca przedstawi$ wyja!nienie 

uzasadniaj"ce brak mo&liwo!ci i/lub zasadno!ci 

utrzymania efektów projektu po zako*czeniu jego 

realizacji lub po okresie trwa$o!ci (je!li dotyczy).  

= = = =  

6. 
Adekwatno"& celu g!ównego projektu i poprawno"& przyj%tych wska>ników 

W ramach kryterium ocenie podlega: 
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1. Adekwatno!' celu g$ównego projektu, w tym:  

· poprawno!' sformu$owania celu g$ównego 

projektu,  

· adekwatno!' celu g$ównego projektu  

do osi"gni#cia celu szczegó$owego / celów 

szczegó$owych danego dzia$ania / 

poddzia$ania zgodnie z SzOOP,  

· adekwatno!' celu g$ównego projektu  

do zdiagnozowanych problemów grupy 

docelowej w ramach projektu. 

= = =   

2. Poprawno!' przyj#tych wska%ników, w tym:  

· poprawno!' doboru wska%ników realizacji celu 

g$ównego,  

· adekwatno!' warto!ci wska%ników produktu  

i rezultatu do zaplanowanych w projekcie 

dzia$a*,  

· poprawno!' opisu sposobu pomiaru 

wska%ników produktu i rezultatu.  

= = =   

7. 

Adekwatno"& doboru grupy docelowej 
W ramach kryterium ocenie podlega:  

1. Adekwatno!' doboru grupy docelowej, w tym:  

· adekwatno!' doboru grupy docelowej  

w kontek!cie celu g$ównego projektu,  

· poprawno!', kompletno!' i spójno!' 

charakterystyki istotnych cech oraz opisu 

sytuacji problemowej grupy docelowej 

projektu (w kontek!cie potrzeb, oczekiwa* i 

barier uczestników projektu). 

= = =   

2. Opis sposobu rekrutacji, w tym:  

· poprawno!' opisu sposobu rekrutacji 

uczestników projektu, w tym opis zapewnienia 

dost#pno!ci rekrutacji dla osób z 

niepe$nosprawno!ciami,  

· adekwatno!' przedstawionego planu 

rekrutacji do uczestników i charakteru 

projektu (uwzgl#dniaj"cego zapewnienie 

dost#pno!ci rekrutacji dla osób  

z niepe$nosprawno!ciami), zawieraj"cego 

procedury rekrutacyjne (w tym katalog 

przejrzystych kryteriów rekrutacji, techniki  

= = =   
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i metody rekrutacji), a tak&e wykazanie, &e 

plan rekrutacji bazuje na wiarygodnych 

%ród$ach danych dotycz"cych skali 

zainteresowania planowanym wsparciem. 

8. 

Adekwatno"& opisu i doboru zada# 

W ramach kryterium ocenie podlega:  
· poprawno!' opisu zakresu merytorycznego 

zada*, z uwzgl#dnieniem rodzaju i charakteru 

wsparcia, liczby uczestników projektu,  

· adekwatno!' doboru poszczególnych zada*  

w kontek!cie osi"gni#cia celu g$ównego 

projektu, zdiagnozowanych problemów  

i potrzeb grupy docelowej,  

· spójno!' i logiczno!' zada* w kontek!cie celu 

g$ównego projektu, zdiagnozowanych 

problemów i potrzeb grupy docelowej,  

· wskazanie podmiotu realizuj"cego dzia$ania  

w ramach zadania,  

· racjonalno!' harmonogramu realizacji 

projektu, w tym wskazanie terminów 

rozpocz#cia i zako*czenia dzia$a*, kolejno!' 

realizowanych zada*.  

= = =   

9. 

Zdolno"& do efektywnej realizacji projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega: 
1. Potencja! Wnioskodawcy / partnerów,  

w tym:  

· potencja$ kadrowy Wnioskodawcy / 

partnerów oraz opis sposobu jego 

wykorzystania w ramach projektu (kluczowe 

osoby, które zostan" zaanga&owane do 

realizacji projektu oraz ich planowana funkcja 

w projekcie),  

· potencja$ finansowy i techniczny 

Wnioskodawcy / partnerów (zaplecze, 

pomieszczenia, sprz#t itp.) oraz opis sposobu 

jego wykorzystania w ramach projektu. 

= = =   

2. Do"wiadczenie Wnioskodawcy / 
partnerów, w tym:  

· do!wiadczenie Wnioskodawcy / partnerów  

w obszarze tematycznym odpowiadaj"cym 

obszarowi danego projektu,  

= = =   
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· do!wiadczenie Wnioskodawcy / partnerów  

w realizacji dzia$a* na rzecz grupy docelowej, 

do której skierowany jest dany projekt,  

· do!wiadczenie Wnioskodawcy / partnerów  

w realizacji dzia$a* na terytorium,  

na którym b#dzie realizowany dany projekt.  

10. 

Ryzyko nieosi$gni%cia za!o'e# projektu 

Ocenie"w"ramach"kryterium"podlega"kompletno%$"i"trafno%$"opisu"ryzyka"nieosi!gni#cia"za o&e*"projektu,"w"tym:" 
· analizy sytuacji, których wyst"pienie utrudni 

lub uniemo&liwi osi"gni#cie warto!ci 

docelowej wska%ników produktu / rezultatu,  

· oceny prawdopodobie*stwa wyst"pienia 

powy&szych sytuacji,  

· opisu mo&liwych sposobów przeciwdzia$ania 

ryzyku lub minimalizowania negatywnych 

efektów w przypadku jego wyst"pienia.  

= = =   

11. 

Sposób zarz$dzania projektem oraz zadania zlecone i rola partnerów ;je"li dotyczy< 
W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. Sposób zarz"dzania projektem, w tym:  

· poprawno!', kompletno!' i spójno!' opisu 

sposobu zarz"dzania projektem,  

w tym:  

- podzia$ obowi"zków i zakres zada*  

na poszczególnych stanowiskach,  

- wymiar zaanga&owania personelu,  

- sposób podejmowania decyzji. 

= = =   

2. Rola partnerów lub innych podmiotów 

zaanga&owanych w realizacj# projektu, w tym:  

· poprawno!' opisu oraz uzasadnienia roli 

partnerów lub innych podmiotów 

zaanga&owanych w realizacj# projektu,  

z uwzgl#dnieniem zada* zleconych.  

= = =   

12. 

Wp!yw na polityki horyzontalne 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodno!' projektu z zasadami horyzontalnymi, w tym wp$yw na realizacj#:  

· zasady równo!ci szans kobiet i m#&czyzn na 

podstawie standardu minimum okre!lonego w 

wytycznych horyzontalnych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju, tj. Wytycznych  

w! zakresie! realizacji! zasady! równo%ci! szans! 

i!niedyskryminacji,!w!tym!dost pno%ci!dla!osób! 

= = =   
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z! niepe"nosprawno%ciami! oraz! zasady!

równo%ci! szans! kobiet! i! m &czyzn! 

w ramach funduszy unijnych na lata 2014-

2020,  

· zasady równo!ci szans i niedyskryminacji,  

w tym dost#pno!ci dla osób  

z niepe$nosprawno!ciami,  

· zasady zrównowa&onego rozwoju.  

Kryterium zostanie uznane za spe!nione  

w przypadku gdy w zakresie zasady równo"ci szans 

kobiet i m#$czyzn standard minimum jest 

spe!niony, a w przypadku dwóch pozosta!ych zasad 

projekt charakteryzuje si# neutralnym lub 

pozytywnym wp!ywem na ich realizacj#.  

Stwierdzenie negatywnego wp!ywu projektu na 

realizacj# którejkolwiek z zasad skutkuje 

niespe!nieniem kryterium. 

13. 

Kwalifikowalno"& i efektywno"& wydatków 

W ramach kryterium ocenie podlega:  

· kwalifikowalno!', w tym niezb#dno!'  

i racjonalno!' wydatków zgodnie  

z Podr cznikiem! kwalifikowania! wydatków!

obj tych! dofinansowaniem! w! ramach!

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa! Ma"opolskiego! na! lata! 2014-

2020, wytycznymi horyzontalnymi Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju (je!li dotyczy),  

· efektywno!' zaplanowanych wydatków  

w kontek!cie celu g$ównego oraz zada* 

podejmowanych w projekcie,  

· prawid$owo!' sporz"dzenia tabel 

finansowych.  

= = =   

14. 

Komplementarno"& projektu 

W ramach kryterium projekt weryfikowany jest pod k"tem komplementarno!ci z w$a!ciwymi przedsi#wzi#ciami w ramach osi priorytetowej 2 oraz osi priorytetowej 10 RPO WM. 

W ramach kryterium ocenie podlega:  

· czy Wnioskodawca wykaza$ 

komplementarno!' z projektami dotycz"cymi 

realizacji ma$opolskiej chmury edukacyjnej, 

poprzez okre!lenie relacji dotycz"cych ram 

czasowych w zakresie realizacji wszystkich 
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komponentów przedsi#wzi#cia dotycz"cego 

ma$opolskiej chmury edukacyjnej, a tak&e opis 

mechanizmów zapewniaj"cych wzajemne 

powi"zanie pomi#dzy projektami,  

· czy Wnioskodawca okre!li$ za$o&enia 

dotycz"ce realizacji projektów w trybie 

konkursowym w ramach osi priorytetowej 10 

lub okre!li$ ramy czasowe i wskaza$ podmioty 

odpowiedzialne za opracowanie 

przedmiotowych za$o&e*,  

· czy Wnioskodawca okre!li$ mechanizmy 

zapewniaj"ce unikanie powielanie zakresu 

interwencji w ramach komplementarnych 

przedsi#wzi#', w tym zapewniaj"ce, &e 

wydatki ponoszone w ramach cross-

financingu oraz zakupy w ramach !rodków 

trwa$ych w osi priorytetowej 10 co do zasady 

nie s" wydatkami tego samego typu, co 

wydatki w ramach projektu realizowanego w 

osi priorytetowej 2.  

 
 
 
 

= 

 
 
 
 

= 

 
 
 
 

= 

DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNO(CI KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH OCENIANYCH W SYSTEMIE 0-1 

= TAK, wniosek spe!nia kryteria merytoryczne 

= NIE, Wnioskodawca powinien z!o'y& odpowiednie wyja"nienia 

= NIE, wniosek zostaje odrzucony 

OCENA NR  � < Projekt poprawny < Projekt"do"wyja%nienia < Projekt odrzucony Data"oceny:"�����.. 

OCENIAJ+CY 
(imi#"i"nazwisko)"""""""""��������������.. 

                                   (podpis) 

-"Odpowiednie"skre%li$. 

Wzór karty oceny formalnej dla Poddzia$ania 10.2.3 RPO WM 2014�2020 
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WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ 

 

 
NUMER WNIOSKU   

 

 
DATA Z)O*ENIA WNIOSKU   

 

 
NAZWA WNIOSKODAWCY   

 

 
TYTU) PROJEKTU   

 

 
SUMA KONTROLNA WNIOSKU   

 

 
OCENIAJ+CY   

 

 
DATA OCENY   

  

 

 

I OCENA* 

 
PONOWNA OCENA PO WYJA(NIENIACH- 
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OCENA KRYTERIÓW FORMALNYCH 

B KRYTERIUM TAK NIE 

SKIEROWANY 

DO 

WYJA(NIENIA 

NIE 

DOTYCZY 
UWAGI / UZASADNIENIE 

1. 

Kwalifikowalno"& wnioskodawcy i partnerów ;je"li dotyczy< 

Ocena!pkt!2!i!4!odbywa!si"!w!oparciu!o!o$wiadczenia!przedstawione!przez!Wnioskodawc". 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca"i"partnerzy"(je%li"dotyczy)"znajduj!"si#"
w katalogu typów"Beneficjentów"w"SzOOP"dla"danego"

poddzia ania. 
= = = =   

2. Wnioskodawca"i"partnerzy"(je%li"dotyczy)"nie"
podlegaj!"wykluczeniu"z"ubiegania"si#" 
o dofinansowanie, tj. w odniesieniu do Wnioskodawcy  

i"partnerów"nie"zachodz!"przes anki"okre%lone"w: 

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885,  

z"pó'n."zm.)," 

b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom"przebywaj!cym"wbrew"przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., 

poz. 769), 

c) art."9"ust."1"pkt"2a"ustawy"z"dn."28"pa'dziernika"2002"
r."o"odpowiedzialno%ci"podmiotów"zbiorowych"za"czyny"
zabronione"pod"gro'b!"kary (j.t. Dz. U. z 2015 r., 

poz.1212). 

= = = =   

3. Wnioskodawca"i"partnerzy"(o"ile"bud&et"projektu"
uwzgl#dnia"wydatki"partnera)"posiadaj!"roczny"obrót"
równy"lub"wy&szy"od"rocznych"wydatków"w"projekcie." 
W"przypadku,"gdy"projekt"trwa"d u&ej"ni&"jeden"rok"
kalendarzowy"(12"miesi#cy)"nale&y"warto%$"obrotu 

odnie%$"do"roku"realizacji"projektu,"w"którym"warto%$"
planowanych"wydatków"jest"najwy&sza, 

= = = =   
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4. Wyboru partnera dokonano zgodnie z art. 33 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów"w"zakresie"polityki"spójno%ci finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020"(je%li"dotyczy). 

= = = =   

2. 

Kwalifikowalno"& projektu 

Ocena!pkt!5!i!6!odbywa!si"!w!oparciu!o!o$wiadczenia!przedstawione!przez!Wnioskodawc". 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Projekt wpisuje"si#"w"typy"projektów"wskazane"dla"
danego"poddzia ania,"zgodnie"z"SzOOP. 

= = = 
 

  

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi 

biuro"projektu"(lub"posiada"siedzib#,"fili#,"delegatur#"
oddzia ,"czy"inn!"form#"dzia alno%ci)"na"terenie"
województwa ma opolskiego"z"mo&liwo%ci!"
udost#pnienia"pe nej"dokumentacji"wdra&anego"projektu"
oraz"zapewnia"uczestnikom"projektu"mo&liwo%$"
osobistego"kontaktu"z"kadr!"projektu, 

= = = 
 

  

3. Projekt jest"uj#ty"w"wykazie"projektów"
zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, 

stanowi!cym"za !cznik"do"SzOOP. 
= = = 

 
  

4. Wyst#puje"zgodno%$"z"zasadniczymi"elementami"
zidentyfikowanego"projektu,"Ocena"odbywa"si#" 
w"oparciu"o"kart#"projektu. 

= = = 
 

  

5. Projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 

125 ust. 3"lit."e)"i"f)"Rozporz!dzenia"Parlamentu"
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 

grudnia 2013 r. tj. Wnioskodawca"z o&y "o%wiadczenie,"
&e: 

- projekt"nie"zosta "zako*czony"w"rozumieniu"art."65"ust."
6,  

- nie"rozpocz! "realizacji"projektu"przed"dniem"z o&enia"
wniosku"o"dofinansowanie"albo"&e"realizuj!c"projekt"
przed"dniem"z o&enia"wniosku,"przestrzega "
obowi!zuj!cych"przepisów"prawa"dotycz!cych"danej"
operacji (art. 125 ust. 3 lit. e), 

- projekt"nie"obejmuje"przedsi#wzi#$"b#d!cych"cz#%ci!"
operacji, które"zosta y"obj#te"lub"powinny"by y"zosta$"
obj#te"procedur!"odzyskiwania"zgodnie"z"art."71"
(trwa o%$"operacji)"w"nast#pstwie"przeniesienia"
dzia alno%ci"produkcyjnej"poza"obszar"obj#ty"
programem. 

= = = 
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6. Projekt"(lub"jego"cz#%$)"nie"otrzyma "dofinansowania 

z"innych"%rodków, = = = 
 

  

 

7. Grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP oraz 

Podr"cznikiem!kwalifikowania!wydatków!obj"tych!

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego!Województwa!Ma opolskiego!na!lata!

2014-2020. 

= = = 
  

3. 

Poprawno"& wype!nienia wniosku i za!$czników 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. Czy wype niono"wszystkie"wymagane"pola"wniosku. = = = 
 

  

2. Czy" zosta y" przedstawione" wszystkie" wymagane 
za !czniki"(je%li"dotyczy). 

= = = =   

3. Czy"za !czniki"zosta y"przygotowane zgodnie  

z"instrukcj!"(je%li"dotyczy). = = = =   

DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNO(CI KRYTERIÓW FORMALNYCH 

= TAK, wniosek mo'e zosta& przekazany do oceny merytorycznej 

= NIE, Wnioskodawca powinien z!o'y& odpowiednie wyja"nienia 

= NIE, wniosek zostaje odrzucony 

 

OCENA NR  � < Projekt poprawny < Projekt"do"wyja%nienia < Projekt odrzucony Data"oceny:"�����.. 

OCENIAJ+CY 
(imi#"i"nazwisko)"""""""""��������������.. 

                                   (podpis) 

-"Odpowiednie"skre%li$. 
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Wzór karty"oceny"merytorycznej"dla"Poddzia ania"10.2.3 RPO WM 2014�2020 
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WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ 

 

 
NUMER WNIOSKU   

 

 
DATA Z)O*ENIA WNIOSKU   

 

 
NAZWA WNIOSKODAWCY   

 

 
TYTU) PROJEKTU   

 

 
SUMA KONTROLNA WNIOSKU   

 

 
OCENIAJ+CY   

 

 
DATA OCENY   

  

 

 

 

I OCENA* 

 
PONOWNA OCENA PO WYJA(NIENIACH- 

  



 

81 

OCENA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH 

B KRYTERIUM TAK NIE 

SKIEROWANY 

DO 

WYJA(NIENIA  

NIE 

DOTYCZY 
UWAGI / UZASADNIENIE 

1. 

Specyficzne  warunki wst%pne 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

1. czy projekt jest zgodny ze specyficznymi warunkami 

dotycz!cymi"danego"dzia ania/"poddzia ania/"typu"
projektu,"okre%lonymi"w"SzOOP, 

= = = 
 

  

2. poprawno%$"merytoryczna"wype nienia"wniosku" 
o"dofinansowanie"pod"k!tem"zgodno%ci"z"warunkami"
okre%lonymi"w"dokumentacji"naboru projektu 

pozakonkursowego"na"podstawie,"w"szczególno%ci""
wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury  

i Rozwoju tj. Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsi"wzi"%!z!udzia em!Europejskiego!Funduszu!

Spo ecznego!w!obszarze!edukacji!na!lata!2014-2020. 

 

= = = 
 

  

2. 

Zgodno"& z zasadami pomocy publicznej / pomocy de minimis 

Weryfikacja"projektu"w"ramach"kryterium"uwzgl#dnia"ocen#"pod"k!tem"wyst#powania"pomocy"publicznej"/"pomocy"de minimis na"gruncie"obowi!zuj!cych"rozporz!dze*."
W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. prawid owo%$"odpowiedzi"na"pytanie,"czy"projekt"
podlega"zasadom"pomocy"publicznej"w"kontek%cie"
form"wsparcia,"wydatków"i"grup"docelowych, 

= = = 
  

2. mo&liwo%$"udzielenia"pomocy"de minimis / pomocy 

publicznej"maj!c"na"wzgl#dzie"regu y"ogólne jej 

przyznawania"oraz"warunki"jej"dopuszczalno%ci" 
w danym typie projektu. 

= = = 
  

3. 

Zakres i limit finansowania krzy'owego ;cross-financing< oraz "rodków trwa!ych 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodno!' z limitami oraz zasadami okre!lonymi w Podr czniku!kwalifikowania!wydatków!obj tych!dofinansowaniem!w!ramach!Regionalnego!

Programu!Operacyjnego!Województwa!Ma"opolskiego!na!lata!2014-2020 i SzOOP w zakresie: 
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1. finansowania"krzy&owego"(cross-financingu) wraz  

z uzasadnieniem stosowania.  = = = 
  

2. zakupionych"%rodków"trwa ych"wraz" 

z uzasadnieniem stosowania.  = = = 
  

4. 

Poprawno"& monta'u finansowego projektu 

1. W"ramach"kryterium"ocenie"podlega"zgodno%$" 
z"limitami"oraz"zasadami"okre%lonymi"w"Podr"czniku!

kwalifikowania!wydatków!obj"tych!dofinansowaniem  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa!Ma opolskiego!na!lata!2014-2020  

i SzOOP, w zakresie: 

a) poprawno%ci"okre%lenia"'róde "finansowania"
projektu, w tym maksymalnego procentu poziomu 

wsparcia"UE"wydatków"kwalifikowanych"oraz poziomu 

wk adu"w asnego,  

b) warto%ci"ca kowitej"projektu"(o"ile"dotyczy),  

c) kosztów"po%rednich,  

d) zlecania"us ug"merytorycznych"w"ramach"projektu,  

e) wydatków"ponoszonych"poza"obszarem"UE"(o"ile"

dotyczy).  

= = = 
  

2. W ramach kryterium ocenie podlega czy wydatki  

w"projekcie"o"warto%ci"wk adu"publicznego"
nieprzekraczaj!cej"wyra&onej"w"PLN"równowarto%ci"
kwoty"100"000"EUR"s!"rozliczane"uproszczonymi"
metodami, zgodnie z Podr"cznikiem!kwalifikowania!

wydatków!obj"tych!dofinansowaniem!w!ramach!

Regionalnego!Programu!Operacyjnego!Województwa!

Ma opolskiego!na!lata!2014-2020.  

= = = 
  

5. 

Plan wykorzystania / utrzymania efektów projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 

1. Wnioskodawca"przedstawi "plan"wykorzystania"/"
utrzymania"efektów"projektu"po"zako*czeniu"jego" = = = = 
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realizacji"i"po"okresie"trwa o%ci"(je%li"dotyczy), 

2. w"przypadku"nieprzedstawienia"powy&szego"planu,"
Wnioskodawca"przedstawi "wyja%nienie"uzasadniaj!ce"
brak"mo&liwo%ci"i/lub"zasadno%ci"utrzymania"efektów"
projektu"po"zako*czeniu"jego realizacji i po okresie 

trwa o%ci"(je%li"dotyczy).  

= = = = 
 

6. 

Adekwatno"& celu g!ównego projektu i poprawno"& przyj%tych wska>ników 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. adekwatno"& celu g!ównego projektu, w tym:  

· poprawno%$" sformu owania" celu" g ównego 

projektu,  

· adekwatno%$" celu" g ównego" projektu" do"
osi!gni#cia" celu" szczegó owego" /" celów"
szczegó owych"danego"dzia ania"/"poddzia ania"
zgodnie z SzOOP,  

· adekwatno%$" celu" g ównego" projektu" do"
zdiagnozowanych" problemów" grupy" docelowej"
w ramach projektu. 

= = =   

2. poprawno"& przyj%tych wska>ników, w tym:  

· poprawno%$" doboru" wska'ników" realizacji" celu"
g ównego,  

· adekwatno%$" warto%ci" wska'ników" produktu" 
i"rezultatu"do"zaplanowanych"w"projekcie"dzia a*,  

· poprawno%$"opisu"sposobu"pomiaru"wska'ników"
produktu i rezultatu.  

= = =   

7. 

Adekwatno"& doboru grupy docelowej 

W ramach kryterium ocenie podlega:  

1. adekwatno"& doboru grupy docelowej, w tym:  

· adekwatno%$" doboru" grupy" docelowej" 
w"kontek%cie"celu"g ównego"projektu,  

· poprawno%$," kompletno%$" i" spójno%$ 
charakterystyki istotnych cech oraz opisu sytuacji 
problemowej grupy docelowej projektu (w 
kontek%cie" potrzeb," oczekiwa*" i" barier"
uczestników"projektu) 

= = =   
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2. opis sposobu rekrutacji, w tym:  

· poprawno%$" opisu" sposobu" rekrutacji"
uczestników" projektu, w tym opis zapewnienia 
dost#pno%ci" rekrutacji" dla" osób" z"
niepe nosprawno%ciami,  

· adekwatno%$" przedstawionego" planu" rekrutacji"
do" uczestników" i" charakteru" projektu"
(uwzgl#dniaj!cego" zapewnienie" dost#pno%ci"
rekrutacji" dla" osób" z" niepe nosprawno%ciami),"
zawieraj!cego" procedury" rekrutacyjne" (w" tym"
katalog"przejrzystych"kryteriów"rekrutacji,"techniki"
i" metody" rekrutacji)," a" tak&e" wykazanie," &e" plan"
rekrutacji" bazuje" na" wiarygodnych" 'ród ach"
danych" dotycz!cych" skali" zainteresowania"
planowanym wsparciem.. 

= = =   

8. 

Adekwatno"& opisu i doboru zada# 

W ramach kryterium ocenie podlega:  

· poprawno%$" opisu" zakresu" merytorycznego"
zada*," z" uwzgl#dnieniem" rodzaju" i" charakteru"
wsparcia, liczby"uczestników"projektu, 

· adekwatno%$" doboru" poszczególnych" zada*" 
w"kontek%cie"osi!gni#cia"celu"g ównego"projektu,"
zdiagnozowanych" problemów" i" potrzeb" grupy"
docelowej, 

· spójno%$" i" logiczno%$" zada*" w" kontek%cie" celu"
g ównego"projektu,"zdiagnozowanych"problemów"
i potrzeb grupy docelowej, 

· wskazanie" podmiotu" realizuj!cego" dzia ania" 
w ramach zadania,  

· racjonalno%$" harmonogramu" realizacji" projektu," 
w" tym" wskazanie" terminów" rozpocz#cia" 
i" zako*czenia" dzia a*," kolejno%$" realizowanych"
zada*.  

= = =   

9. 

Zdolno"& do efektywnej realizacji projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. potencja! Wnioskodawcy / partnerów, w tym:  

· potencja " kadrowy" Wnioskodawcy" /" partnerów"
oraz opis sposobu jego wykorzystania w ramach 
projektu" (kluczowe" osoby," które" zostan!"
zaanga&owane" do" realizacji" projektu" oraz" ich"

= = =   
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planowana funkcja w projekcie),  

· potencja "finansowy i techniczny Wnioskodawcy / 
partnerów" (zaplecze," pomieszczenia," sprz#t" itp.)"
oraz opis sposobu jego wykorzystania w ramach 
projektu 

2. do"wiadczenie Wnioskodawcy / partnerów:  

· do%wiadczenie" Wnioskodawcy" /" partnerów" 
w obszarze tematycznym odpowiadaj!cym"
danemu projektowi,  

· do%wiadczenie" Wnioskodawcy" /" partnerów" 
w"realizacji"dzia a*"na"rzecz"grupy"docelowej,"do"
której"skierowany"jest"dany"projekt,  

· do%wiadczenie" Wnioskodawcy" /" partnerów" 
w" realizacji" dzia a*" na" terytorium," na" którym"
b#dzie"realizowany dany projekt.  

= = =   

10. 

Ryzyko nieosi$gni%cia za!o'e# projektu 

Ocenie"w"ramach"kryterium"podlega"kompletno%$"i"trafno%$"opisu"ryzyka"nieosi!gni#cia"za o&e*"projektu,"w"tym:" 

· analizy" sytuacji," których" wyst!pienie" utrudni" lub"
uniemo&liwi" osi!gni#cie" warto%ci" docelowej"
wska'ników"produktu"/"rezultatu,  

· oceny" prawdopodobie*stwa" wyst!pienia"
powy&szych"sytuacji,  

· opisu" mo&liwych" sposobów" przeciwdzia ania"
ryzyku lub minimalizowania negatywnych 
efektów"w"przypadku"jego"wyst!pienia. 

= = =   

11. 

Sposób zarz$dzania projektem oraz zadania zlecone i rola partnerów ;je"li dotyczy< 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. sposób zarz$dzania projektem, w tym:  

· poprawno%$," kompletno%$" i" spójno%$" opisu"
sposobu"zarz!dzania"projektem,"w"tym:  

- podzia "obowi!zków"i"zakres"zada*"na"

poszczególnych"stanowiskach,  

- wymiar"zaanga&owania"personelu,  

- sposób"podejmowania"decyzji 

= = =   
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2. rola partnerów lub innych podmiotów 

zaanga'owanych w realizacj% projektu, w tym:  

· poprawno%$" opisu" oraz" uzasadnienie" roli"
partnerów" lub" innych" podmiotów"
zaanga&owanych" w" realizacj#" projektu," 
z"uwzgl#dnieniem"zada*"zleconych.  

= = =   

12. 

Wp!yw na polityki horyzontalne 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodno!' projektu z zasadami horyzontalnymi, w tym wp$yw na realizacj#:  

· zasady" równo%ci" szans" kobiet" i" m#&czyzn" na"
podstawie" standardu" minimum" okre%lonego" 
w wytycznych horyzontalnych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju, tj. Wytycznych  
w! zakresie! realizacji! zasady! równo$ci! szans! 
i! niedyskryminacji,! w! tym! dost"pno$ci! dla! osób! 
z niepe nosprawno$ciami! oraz! zasady! równo$ci!
szans! kobiet! i! m"&czyzn! w! ramach! funduszy!

unijnych na lata 2014-2020,  

· zasady"równo%ci"szans"i"niedyskryminacji,"w"tym"
dost#pno%ci"dla"osób"z"niepe nosprawno%ciami,  

· zasady"zrównowa&onego"rozwoju.  
Kryterium zostanie uznane za spe!nione  
w przypadku gdy w zakresie zasady równo"ci 
szans kobiet i m%'czyzn standard minimum jest 
spe!niony, a w przypadku dwóch pozosta!ych 
zasad projekt charakteryzuje si% neutralnym lub 
pozytywnym wp!ywem na ich realizacj%. 
Stwierdzenie negatywnego wp!ywu projektu na 
realizacj% którejkolwiek z zasad skutkuje 

niespe!nieniem kryterium. 

= = =   

13. 
Kwalifikowalno"& i efektywno"& wydatków 

W ramach kryterium ocenie podlega:  
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· kwalifikowalno%$," w" tym" niezb#dno%$" 
i" racjonalno%$" wydatków" zgodnie  
z Podr"cznikiem! kwalifikowania! wydatków!
obj"tych! dofinansowaniem! w! ramach!
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa! Ma opolskiego! na! lata! 2014-2020, 
wytycznymi horyzontalnymi Ministra 

Infrastruktury"i"Rozwoju"(je%li"dotyczy),  

· efektywno%$" zaplanowanych" wydatków" 
w" kontek%cie" celu" g ównego" oraz" zada*"
podejmowanych w projekcie,  

· prawid owo%$"sporz!dzenia"tabel"finansowych.  

= = =   

DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNO(CI KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH OCENIANYCH W SYSTEMIE 0-1 

= TAK, wniosek spe!nia kryteria merytoryczne 

= NIE, Wnioskodawca powinien z!o'y& odpowiednie wyja"nienia 

= NIE, wniosek zostaje odrzucony 

OCENA NR  � < Projekt poprawny < Projekt"do"wyja%nienia < Projekt odrzucony Data"oceny:"�����.. 

OCENIAJ+CY 
(imi#"i"nazwisko)"""""""""��������������.. 

                                   (podpis) 

 

-"Odpowiednie"skre%li$. 
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Wzór karty oceny formalnej dla Poddzia$ania 10.1.5 B RPO WM 2014�2020 

 

 

 

 

 

WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ 

 

 
NUMER WNIOSKU   

 

 
DATA Z)O*ENIA WNIOSKU   

 

 
NAZWA WNIOSKODAWCY   

 

 
TYTU) PROJEKTU   

 

 
SUMA KONTROLNA WNIOSKU   
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OCENIAJ+CY   

 

 
DATA OCENY   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I OCENA* 

 
PONOWNA OCENA PO WYJA(NIENIACH- 
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OCENA KRYTERIÓW FORMALNYCH 

B KRYTERIUM TAK NIE 

SKIEROWANY 

DO 

WYJA(NIENIA 

NIE 

DOTYCZY 
UWAGI / UZASADNIENIE 

1. 

Kwalifikowalno"& wnioskodawcy i partnerów ;je"li dotyczy< 

Ocena!pkt!2!i!4!odbywa!si"!w!oparciu!o!o$wiadczenia!przedstawione!przez!Wnioskodawc". 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Wnioskodawca"i"partnerzy"(je%li"dotyczy)"znajduj!"si#"
w"katalogu"typów"Beneficjentów"w"SzOOP"dla"danego"

poddzia ania. 
= = = =   

2. Wnioskodawca"i"partnerzy"(je%li"dotyczy)"nie"
podlegaj!"wykluczeniu"z"ubiegania"si#" 
o dofinansowanie, tj. w odniesieniu do Wnioskodawcy  

i"partnerów"nie"zachodz!"przes anki"okre%lone"w: 

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885,  

z"pó'n."zm.)," 

b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r.  

o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom"przebywaj!cym"wbrew"przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., 

poz. 769), 

c) art."9"ust."1"pkt"2a"ustawy"z"dn."28"pa'dziernika"2002"
r."o"odpowiedzialno%ci"podmiotów"zbiorowych"za"czyny"
zabronione"pod"gro'b!"kary (j.t. Dz. U. z 2015 r., 

poz.1212). 

= = = =   

3. Wnioskodawca"i"partnerzy"(o"ile"bud&et"projektu"
uwzgl#dnia"wydatki"partnera)"posiadaj!"roczny"obrót"
równy"lub"wy&szy"od"rocznych"wydatków"w"projekcie." 
W"przypadku,"gdy"projekt"trwa"d u&ej"ni&"jeden"rok"
kalendarzowy"(12"miesi#cy)"nale&y"warto%$"obrotu"
odnie%$"do"roku"realizacji"projektu,"w"którym"warto%$"
planowanych"wydatków"jest"najwy&sza, 

= = = =   
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4. Wyboru partnera dokonano zgodnie z art. 33 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów"w"zakresie"polityki"spójno%ci"finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020"(je%li"dotyczy). 

= = = =   

2. 

Kwalifikowalno"& projektu 

Ocena!pkt!5!i!6!odbywa!si"!w!oparciu!o!o$wiadczenia!przedstawione!przez!Wnioskodawc". 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. Projekt"wpisuje"si#"w typy"projektów"wskazane"dla"
danego"poddzia ania,"zgodnie"z"SzOOP. 

= = = 
 

  

2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi 

biuro"projektu"(lub"posiada"siedzib#,"fili#,"delegatur#"
oddzia ,"czy"inn!"form#"dzia alno%ci)"na"terenie"
województwa"ma opolskiego"z"mo&liwo%ci!"
udost#pnienia"pe nej"dokumentacji"wdra&anego"projektu"
oraz"zapewnia"uczestnikom"projektu"mo&liwo%$"
osobistego"kontaktu"z"kadr!"projektu, 

= = = 
 

  

3. Projekt jest"uj#ty"w"wykazie"projektów"
zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, 

stanowi!cym"za !cznik"do"SzOOP. 
= = = 

 
  

4. Wyst#puje"zgodno%$"z"zasadniczymi"elementami"
zidentyfikowanego"projektu,"Ocena"odbywa"si#" 
w"oparciu"o"kart#"projektu. 

= = = 
 

  

5. Projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 

125 ust. 3 lit. e)"i"f)"Rozporz!dzenia"Parlamentu"
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 

grudnia 2013 r. tj. Wnioskodawca"z o&y "o%wiadczenie,"
&e: 

- projekt"nie"zosta "zako*czony"w"rozumieniu"art."65"ust."
6,  

- nie"rozpocz! "realizacji"projektu"przed"dniem"z o&enia 

wniosku"o"dofinansowanie"albo"&e"realizuj!c"projekt"
przed"dniem"z o&enia"wniosku,"przestrzega "
obowi!zuj!cych"przepisów"prawa"dotycz!cych"danej"
operacji (art. 125 ust. 3 lit. e), 

- projekt"nie"obejmuje"przedsi#wzi#$"b#d!cych"cz#%ci!"
operacji,"które"zosta y"obj#te"lub"powinny"by y"zosta$"
obj#te"procedur!"odzyskiwania"zgodnie"z"art."71"
(trwa o%$"operacji)"w"nast#pstwie"przeniesienia"
dzia alno%ci"produkcyjnej"poza"obszar"obj#ty"
programem. 

= = = 
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6. Projekt"(lub"jego"cz#%$)"nie"otrzyma "dofinansowania"
z innych"%rodków, = = = 

 
  

 

7. Grupa docelowa jest zgodna z zapisami SzOOP oraz 

Podr"cznikiem!kwalifikowania!wydatków!obj"tych!

dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego!Województwa!Ma opolskiego!na!lata!

2014-2020. 

= = = 
  

3. 

Poprawno"& wype!nienia wniosku i za!$czników 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. Czy wype niono"wszystkie"wymagane"pola"wniosku. = = = 
 

  

2.Czy"zosta y"przedstawione"wszystkie"
wymagane"za !czniki"(je%li"dotyczy). 

= = = =   

3. Czy"za !czniki"zosta y"przygotowane zgodnie  

z"instrukcj!"(je%li"dotyczy). = = = =   

 

DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNO(CI KRYTERIÓW FORMALNYCH 

= TAK, wniosek mo'e zosta& przekazany do oceny merytorycznej 

= NIE, Wnioskodawca powinien z!o'y& odpowiednie wyja"nienia 

= NIE, wniosek zostaje odrzucony 

 

OCENA NR  � < Projekt poprawny < Projekt"do"wyja%nienia < Projekt odrzucony Data"oceny:"�����.. 

OCENIAJ+CY 
(imi#"i"nazwisko)"""""""""��������������.. 

                                   (podpis) 

-"Odpowiednie"skre%li$. 
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Wzór"karty oceny"merytorycznej"dla"Poddzia ania"10.1.5 B RPO WM 2014�2020 

 

 

  

 



 

94 

 

 

WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ 

 

 
NUMER WNIOSKU   

 

 
DATA Z)O*ENIA WNIOSKU   

 

 
NAZWA WNIOSKODAWCY   

 

 
TYTU) PROJEKTU   

 

 
SUMA KONTROLNA WNIOSKU   

 

 
OCENIAJ+CY   

 

 
DATA OCENY   

  

 

 

 

I OCENA* 

 
PONOWNA OCENA PO WYJA(NIENIACH- 
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OCENA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH 

B KRYTERIUM TAK NIE 

SKIEROWANY 

DO 

WYJA(NIENIA  

NIE 

DOTYCZY 
UWAGI / UZASADNIENIE 

1. 

Specyficzne  warunki wst%pne 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

1. czy projekt jest zgodny ze specyficznymi warunkami 

dotycz!cymi"danego"dzia ania/"poddzia ania/"typu"
projektu,"okre%lonymi"w"SzOOP, 

= = = 
 

  

2. poprawno%$"merytoryczna"wype nienia"wniosku" 
o"dofinansowanie"pod"k!tem"zgodno%ci"z"warunkami"
okre%lonymi"w"dokumentacji"naboru"projektu 

pozakonkursowego"na"podstawie,"w"szczególno%ci""
wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury  

i Rozwoju tj. Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsi"wzi"%!z!udzia em!Europejskiego!Funduszu!

Spo ecznego!w!obszarze!edukacji!na!lata!2014-2020. 

 

= = = 
 

  

2. 

Zgodno"& z zasadami pomocy publicznej / pomocy de minimis 

Weryfikacja"projektu"w"ramach"kryterium"uwzgl#dnia"ocen#"pod"k!tem"wyst#powania"pomocy"publicznej"/"pomocy"de minimis na"gruncie"obowi!zuj!cych"rozporz!dze*."
W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. prawid owo%$"odpowiedzi"na"pytanie,"czy"projekt"
podlega"zasadom"pomocy"publicznej"w"kontek%cie"
form"wsparcia,"wydatków"i"grup"docelowych, 

= = = 
  

2. mo&liwo%$"udzielenia"pomocy"de minimis / pomocy 

publicznej"maj!c"na"wzgl#dzie"regu y"ogólne"jej 

przyznawania"oraz"warunki"jej"dopuszczalno%ci" 
w danym typie projektu. 

= = = 
  

3. 

Zakres i limit finansowania krzy'owego ;cross-financing< oraz "rodków trwa!ych 

W ramach kryterium ocenie podlega zgodno!' z limitami oraz zasadami okre!lonymi w Podr czniku!kwalifikowania!wydatków!obj tych!dofinansowaniem!w!ramach!Regionalnego!

Programu!Operacyjnego!Województwa!Ma"opolskiego!na!lata!2014-2020 i SzOOP w zakresie: 
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1. finansowania"krzy&owego"(cross-financingu) wraz  

z uzasadnieniem stosowania.  = = = 
  

2. zakupionych"%rodków"trwa ych"wraz" 

z uzasadnieniem stosowania.  = = = 
  

4. 

Poprawno"& monta'u finansowego projektu 

1. W"ramach"kryterium"ocenie"podlega"zgodno%$" 
z"limitami"oraz"zasadami"okre%lonymi"w"Podr"czniku!

kwalifikowania!wydatków!obj"tych!dofinansowaniem  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa!Ma opolskiego!na!lata!2014-2020  

i SzOOP, w zakresie: 

a) poprawno%ci"okre%lenia"'róde "finansowania"
projektu, w tym maksymalnego procentu poziomu 

wsparcia"UE"wydatków"kwalifikowanych"oraz"poziomu 

wk adu"w asnego,  

b) warto%ci"ca kowitej"projektu"(o"ile"dotyczy),  

c) kosztów"po%rednich,  

d) zlecania"us ug"merytorycznych"w"ramach"projektu,  

e) wydatków"ponoszonych"poza"obszarem"UE"(o"ile"

dotyczy).  

= = = 
  

2. W ramach kryterium ocenie podlega czy wydatki  

w"projekcie"o"warto%ci"wk adu"publicznego"
nieprzekraczaj!cej"wyra&onej"w"PLN"równowarto%ci"
kwoty"100"000"EUR"s!"rozliczane"uproszczonymi"
metodami, zgodnie z Podr"cznikiem!kwalifikowania!

wydatków!obj"tych!dofinansowaniem!w!ramach!

Regionalnego Programu!Operacyjnego!Województwa!

Ma opolskiego!na!lata!2014-2020.  

= = = 
  

5. 

Plan wykorzystania / utrzymania efektów projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 

1. Wnioskodawca"przedstawi "plan"wykorzystania"/"
utrzymania"efektów"projektu"po"zako*czeniu jego 

= = = = 
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realizacji"i"po"okresie"trwa o%ci"(je%li"dotyczy), 

2. w"przypadku"nieprzedstawienia"powy&szego"planu,"
Wnioskodawca"przedstawi "wyja%nienie"uzasadniaj!ce"
brak"mo&liwo%ci"i/lub"zasadno%ci"utrzymania"efektów"
projektu"po"zako*czeniu"jego"realizacji i po okresie 

trwa o%ci"(je%li"dotyczy).  

= = = = 
 

6. 

Adekwatno"& celu g!ównego projektu i poprawno"& przyj%tych wska>ników 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. adekwatno"& celu g!ównego projektu, w tym:  

· poprawno%$" sformu owania" celu" g ównego 

projektu,  

· adekwatno%$" celu" g ównego" projektu" do"
osi!gni#cia" celu" szczegó owego" /" celów"
szczegó owych"danego"dzia ania"/"poddzia ania"
zgodnie z SzOOP,  

· adekwatno%$" celu" g ównego" projektu" do"
zdiagnozowanych" problemów" grupy" docelowej"
w ramach projektu. 

= = =   

2. poprawno"& przyj%tych wska>ników, w tym:  

· poprawno%$" doboru" wska'ników" realizacji" celu"
g ównego,  

· adekwatno%$" warto%ci" wska'ników" produktu" 
i"rezultatu"do"zaplanowanych"w"projekcie"dzia a*,  

· poprawno%$"opisu"sposobu"pomiaru"wska'ników"
produktu i rezultatu.  

= = =   

7. 

Adekwatno"& doboru grupy docelowej 

W ramach kryterium ocenie podlega:  

1. adekwatno"& doboru grupy docelowej, w tym:  

· adekwatno%$" doboru" grupy" docelowej" 
w"kontek%cie"celu"g ównego"projektu,  

· poprawno%$," kompletno%$" i" spójno%$"
charakterystyki istotnych cech oraz opisu sytuacji 
problemowej grupy docelowej projektu (w 
kontek%cie" potrzeb," oczekiwa*" i" barier"
uczestników"projektu) 

= = =   
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2. opis sposobu rekrutacji, w tym:  

· poprawno%$" opisu" sposobu" rekrutacji"
uczestników" projektu," w" tym opis zapewnienia 
dost#pno%ci" rekrutacji" dla" osób" z"
niepe nosprawno%ciami,  

· adekwatno%$" przedstawionego" planu" rekrutacji"
do" uczestników" i" charakteru" projektu"
(uwzgl#dniaj!cego" zapewnienie" dost#pno%ci"
rekrutacji" dla" osób" z" niepe nosprawno%ciami),"
zawieraj!cego" procedury" rekrutacyjne" (w" tym"
katalog"przejrzystych"kryteriów"rekrutacji,"techniki"
i" metody" rekrutacji)," a" tak&e" wykazanie," &e" plan"
rekrutacji" bazuje" na" wiarygodnych" 'ród ach"
danych" dotycz!cych" skali" zainteresowania"
planowanym wsparciem.. 

= = =   

8. 

Adekwatno"& opisu i doboru zada# 

W ramach kryterium ocenie podlega:  

· poprawno%$" opisu" zakresu" merytorycznego"
zada*," z" uwzgl#dnieniem" rodzaju" i" charakteru"
wsparcia, liczby"uczestników"projektu, 

· adekwatno%$" doboru" poszczególnych" zada*" 
w"kontek%cie"osi!gni#cia"celu"g ównego"projektu,"
zdiagnozowanych" problemów" i" potrzeb" grupy"
docelowej, 

· spójno%$" i" logiczno%$" zada*" w" kontek%cie" celu"
g ównego"projektu,"zdiagnozowanych"problemów"
i potrzeb grupy docelowej, 

· wskazanie" podmiotu" realizuj!cego" dzia ania" 
w ramach zadania,  

· racjonalno%$" harmonogramu" realizacji" projektu," 
w" tym" wskazanie" terminów" rozpocz#cia" 
i" zako*czenia" dzia a*," kolejno%$" realizowanych"
zada*.  

= = =   

9. 

Zdolno"& do efektywnej realizacji projektu 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. potencja! Wnioskodawcy / partnerów, w tym:  

· potencja " kadrowy" Wnioskodawcy" /" partnerów"
oraz opis sposobu jego wykorzystania w ramach 
projektu" (kluczowe" osoby," które" zostan!"
zaanga&owane" do" realizacji" projektu" oraz" ich"

= = =   



 

99 

planowana funkcja w projekcie),  

· potencja "finansowy i techniczny Wnioskodawcy / 
partnerów" (zaplecze," pomieszczenia," sprz#t" itp.)"
oraz opis sposobu jego wykorzystania w ramach 
projektu 

2. do"wiadczenie Wnioskodawcy / partnerów:  

· do%wiadczenie" Wnioskodawcy" /" partnerów" 
w obszarze tematycznym odpowiadaj!cym"
danemu projektowi,  

· do%wiadczenie" Wnioskodawcy" /" partnerów" 
w"realizacji"dzia a*"na"rzecz"grupy"docelowej,"do"
której"skierowany"jest"dany"projekt,  

· do%wiadczenie" Wnioskodawcy" /" partnerów" 
w" realizacji" dzia a*" na" terytorium," na" którym"
b#dzie"realizowany dany projekt.  

= = =   

10. 

Ryzyko nieosi$gni%cia za!o'e# projektu 

Ocenie"w"ramach"kryterium"podlega"kompletno%$"i"trafno%$"opisu"ryzyka"nieosi!gni#cia"za o&e*"projektu,"w"tym:" 

· analizy" sytuacji," których" wyst!pienie" utrudni" lub"
uniemo&liwi" osi!gni#cie" warto%ci" docelowej"
wska'ników"produktu"/"rezultatu,  

· oceny" prawdopodobie*stwa" wyst!pienia"
powy&szych"sytuacji,  

· opisu" mo&liwych" sposobów" przeciwdzia ania"
ryzyku lub minimalizowania negatywnych 
efektów"w"przypadku"jego"wyst!pienia. 

= = =   

11. 

Sposób zarz$dzania projektem oraz zadania zlecone i rola partnerów ;je"li dotyczy< 

W ramach kryterium ocenie podlega: 

1. sposób zarz$dzania projektem, w tym:  

· poprawno%$," kompletno%$" i" spójno%$" opisu"
sposobu"zarz!dzania"projektem,"w"tym:  

- podzia "obowi!zków"i"zakres"zada*"na"

poszczególnych"stanowiskach,  

- wymiar"zaanga&owania"personelu,  

- sposób"podejmowania"decyzji 

= = =   
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2. rola partnerów lub innych podmiotów 

zaanga'owanych w realizacj% projektu, w tym:  

· poprawno%$" opisu" oraz" uzasadnienie" roli"
partnerów" lub" innych" podmiotów"
zaanga&owanych" w" realizacj#" projektu," 
z"uwzgl#dnieniem"zada*"zleconych.  

= = =   

12. 

Wp!yw na polityki horyzontalne 

Ocenie w ramach kryterium podlega zgodno!' projektu z zasadami horyzontalnymi, w tym wp$yw na realizacj#:  

1. zasady"równo%ci"szans"kobiet"i"m#&czyzn"na"
podstawie"standardu"minimum"okre%lonego" 
w wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju, tj. Wytycznych  

w!zakresie!realizacji!zasady!równo$ci!szans! 

i!niedyskryminacji,!w!tym!dost"pno$ci!dla!osób! 

z niepe nosprawno$ciami!oraz!zasady!równo$ci!szans!

kobiet!i!m"&czyzn!w!ramach!funduszy!unijnych!na!lata!

2014-2020,  

2. zasady"równo%ci"szans"i"niedyskryminacji,"w"tym"

dost#pno%ci"dla"osób"z"niepe nosprawno%ciami,  

3. zasady"zrównowa&onego"rozwoju.  

Kryterium zostanie uznane za spe!nione  
w przypadku gdy w zakresie zasady równo"ci 
szans kobiet i m%'czyzn standard minimum jest 
spe!niony, a w przypadku dwóch pozosta!ych 
zasad projekt charakteryzuje si% neutralnym lub 
pozytywnym wp!ywem na ich realizacj%. 
Stwierdzenie negatywnego wp!ywu projektu na 
realizacj% którejkolwiek z zasad skutkuje 

niespe!nieniem kryterium. 

= = =   

13. 
Kwalifikowalno"& i efektywno"& wydatków 

W ramach kryterium ocenie podlega:  
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1.  kwalifikowalno%$," w" tym" niezb#dno%$" 
i" racjonalno%$" wydatków zgodnie z Podr"cznikiem!
kwalifikowania! wydatków! obj"tych! dofinansowaniem! 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa! Ma opolskiego! na! lata! 2014-2020, 
wytycznymi horyzontalnymi Ministra Infrastruktury  

 Rozwoju"(je%li"dotyczy),  
2.  efektywno%$" zaplanowanych" wydatków  
w" kontek%cie" celu" g ównego" oraz" zada* 

podejmowanych w projekcie,  

3.  prawid owo%$" sporz!dzenia" tabel"
finansowych.  

= = =   

DECYZJA W SPRAWIE POPRAWNO(CI KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH OCENIANYCH W SYSTEMIE 0-1 

= TAK, wniosek spe!nia kryteria merytoryczne 

= NIE, Wnioskodawca powinien z!o'y& odpowiednie wyja"nienia 

= NIE, wniosek zostaje odrzucony 

OCENA NR  � < Projekt poprawny < Projekt"do"wyja%nienia < Projekt odrzucony Data"oceny:"�����.. 

OCENIAJ+CY 
(imi#"i"nazwisko)"""""""""��������������.. 

                                   (podpis) 

 

-"Odpowiednie"skre%li$. 

 



 

 

1 

 

Za !cznik"nr"5 

do"Regulaminu"przygotowania"i"oceny"projektów"sk adanych"w"trybie"pozakonkursowym"w ramach osi 

1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 EFS. 

 
 

Wzór Uchwa!y nr � 
Zarz"du Województwa Ma!opolskiego 

z dnia ... 
 
 
w sprawie podj!cia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Ma"opolskie  
w ramach Osi Priorytetowej ...,  
Dzia!anie/Poddzia!anie ...  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma!opolskiego na lata 2014�2020 
 

 
(podstawa prawna...) 
 
Zarz d!Województwa!Ma"opolskiego!uchwala,!co!nast#puje: 
 

§ 1. 
 

1. Przyjmuje! si#! do! realizacji! Projekt! pn.! ����! nr! ��.w ramach Osi Priorytetowej ..., 
Regionalnego! Programu! Operacyjnego! Województwa! Ma"opolskiego! na lata 2014-2020, dla 
którego!Beneficjentem!jest!Województwo!Ma"opolskie,!realizowany przez ...,  
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie!stanowi cym!za" cznik!nr!2, na zasadach!okre$lonych!
w za" czniku!nr!1.  

2. W ramach Projektu!zosta"y/nie!zosta"y1 uwzgl#dnione!wydatki!stanowi ce!pomoc!publiczn . 

3. Ca"kowita!warto$%!Projektu!wynosi!................!PLN!(s"ownie:!.........................). 

4. Ca"kowite!wydatki!kwalifikowalne!Projektu!wynosz :!................!PLN!(s"ownie:!.........................). 

5. Na! realizacj#! Projektu,! o! którym! mowa! w! ust.! 1! niniejszej! Uchwa"y! przyznaje! si#!
dofinansowanie w kwocie! nieprzekraczaj cej:! ......................! PLN! (s"ownie:! ..............)! 
i! stanowi ce! nie! wi#cej! ni&! �'! kwoty! ca"kowitych! wydatków! kwalifikowanych,! w! tym!
wspó"finansowanie!UE!w!kwocie;���.PLN!(s"ownie:�..)!stanowi ce! ...............!'!wydatków 
kwalifikowalnych Projektu oraz wspó"finansowanie! krajowe z! bud&etu! pa*stwa w kwocie: 
���.PLN!(s"ownie:�..)!stanowi c !...............!'!wydatków!kwalifikowanych!Projektu.  
Dofinansowanie! jest! przeznaczone! na! pokrycie! wydatków! ponoszonych! przez! Beneficjenta  
i!Partnerów.2 

1) Dofinansowanie! nieobj#te! pomoc ! publiczn /pomoc ! de minimis wynosi ............... PLN 
(s"ownie................)!i!stanowi!�..!% kosztów!kwalifikowalnych3.  

2) Dofinansowanie!obj#te!pomoc 4: 
a) ������5 zgodnie! z! �������..6 wynosi ...............PLN! (s"ownie................)!

i stanowi�..!% kosztów!kwalifikowalnych!obj#tych!t !pomoc .! 

6. Wk"ad! w"asny! Beneficjenta! stanowi! .........! '! kwoty! ca"kowitych! wydatków! kwalifikowalnych!
Projektu!i!wynosi:.....................!PLN!(s"ownie:!.............................). 

                                                 
1 Niepotrzebne!skre$li%. 
2 Dotyczy realizacji projektu w partnerstwie. 
3 W!przypadku,!gdy!w!Projekcie!wyst#puj !wy" cznie!wydatki!obj#te!pomoc !publiczn ,!punkt!nale&y!wykre$li%.!! 
4 Nale&y! wskaza%! wszystkie! wyst#puj ce! w! Projekcie rodzaje pomocy publicznej/pomocy de minimis,! dodaj c! kolejne!
podpunkty. Je$li!w!Projekcie!nie!wyst#puj !wydatki!obj#te!pomoc !publiczn /!pomoc !de minimis, punkt!nale&y!wykre$li% 
5 Nale&y!uzupe"ni%!w"a$ciwy!rodzaj!pomocy!publicznej.! 
6 Nale&y!uzupe"ni%!w"a$ciw !podstaw#!prawn . 



 

 

2 

 

7. Beneficjent! zobowi zuje! si#! pokry%! ze! $rodków! w"asnych! wszelkie! wydatki! niekwalifikowalne 
w ramach Projektu. 

8. Okres!realizacji!Projektu!ustala!si#!na: 

1) rozpocz#cie!realizacji!������(DD-MM-RRRR) 
2) zako*czenie!realizacji!������(DD-MM-RRRR). 

 

§ 2 
 
Udziela!si#!pe"nomocnictwa!Panu/Pani!�!� (funkcja, nazwa jednostki) do realizacji Projektu zgodnie 
z wnioskiem! o! dofinansowanie! projektu! stanowi cym! za" cznik! nr! 2, na zasadach! okre$lonych!
w za" czniku!nr!1 do!niniejszej!Uchwa"y,!w tym!w!szczególno$ci!do: 

1) podpisywania!wniosków!o!p"atno$%!wraz!z!wymaganymi!za" cznikami; 
2) podpisywania!wszelkich!o$wiadcze*!i!dokumentów!zwi zanych!z!realizacj !projektu;  
3) potwierdzania! za! zgodno$%! z! orygina"em! kopii! dokumentów! przygotowywanych! w! ramach!

projektu;  
4) podpisywania!wniosku!o!dofinansowanie!wraz!z!za" cznikami;  
5) zg"aszania!zmian!zakresu!rzeczowego!projektu.! 

 
§ 3 

 

Za" cznikami!do!niniejszej!Uchwa"y!s !nast#puj ce!dokumenty: 

1. Zasady! realizacji! projektów!dla!których!Beneficjentem! jest!Województwo!Ma"opolskie!w ramach 
Regionalnego!Programu!Operacyjnego!Województwa!Ma"opolskiego!na!lata!2014!� 2020; 

2. Wniosek o dofinansowanie; 
3. O$wiadczenie!o!kwalifikowalno$ci!podatku!VAT; 
4. Zasady przetwarzania danych osobowych; 
5. Harmonogram p"atno$ci. 

 
§ 4 

 
Wykonanie!Uchwa"y!powierza!si#!���... 
 

§ 5 
Uchwa"a!wchodzi!w!&ycie!������. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 

 

UZASADNIENIE 
 

 
do!Uchwa"y!Nr!�!Zarz du!Województwa!Ma"opolskiego!z!dnia!�.!w sprawie realizacji Projektu pt. �...�!
w! ramach! Osi! Priorytetowej! ...,! Dzia"anie/Poddzia"anie! ...! Regionalnego! Programu! Operacyjnego!!
Województwa!Ma"opolskiego!na lata 2014�2020 
 
(Nale#y"wskaza$"uzasadnienie"konieczno%ci"podj&cia"uchwa y)." 
 
 

 



 

 

Za !cznik"Nr 1 do"Uchwa y"Nr"42/18 Zarz!du"Województwa"Ma opolskiego"z"dnia 11 stycznia 2018 r. 

 

Za !cznik"Nr"1"do"Uchwa y"Nr"��..�"
ZWM"z"dnia"����� 

 

 

Zasady realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Ma!opolskie   
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma!opolskiego  

na lata 2014-2020  

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

Ilekro#"w"niniejszych Zasadach jest mowa o: 

1) �Administratorze Merytorycznym w IP (AMI)�" � nale$y" przez" to" rozumie#" pracownika" 
w" IP" wyznaczonego" do" nadawania" uprawnie%," wsparcia" technicznego" w" obs udze" SL2014,"
obs ugi"zg osze%"dotycz!cych"problemów"technicznych"w"Systemie,"w"tym"równie$"zwi!zanych"
z"dzia aniem"ePUAP; 

2) �Beneficjencie�"� nale$y"przez"to"rozumie# Województwo"Ma opolskie; 

3) �Kwalifikowanym podpisie"elektronicznym�"�  nale$y"przez"to"rozumie#"zaawansowany podpis 
elektroniczny,"w"rozumieniu"art."3"pkt"12"Rozporz!dzenia"Parlamentu"Europejskiego"i"Rady"(UE)"
nr" 910/2014" z" dnia" 23" lipca" 2014" r." w" sprawie" identyfikacji" elektronicznej" i" us ug" zaufania" 
w"odniesieniu"do"transakcji"elektronicznych"na"rynku"wewn&trznym"oraz"uchylaj!cego dyrektyw&"
1999/93/WE,"który"jest"sk adany"za"pomoc!"kwalifikowanego"urz!dzenia"do sk adania"podpisu"
elektronicznego" i" który" opiera" si&" na" kwalifikowanym" certyfikacie" podpisu" elektronicznego." 
W przypadku Systemu e-RPO"za"prawid owy"uznawany"b&dzie"wy !cznie podpis elektroniczny 
zewn&trzny"(osadzony"w"osobnym"pliku),"tj."podpis, w przypadku"u$ycia"którego"tworzony"jest"
dodatkowy plik o rozszerzeniu .xades (w tej samej lokalizacji, co podpisywany plik), 
za'wiadczaj!cy"o"nieingerencji"w"tre'#"pliku."Jakakolwiek"ingerencja"w"tre'#"pliku"*ród owego"
po"jego"podpisaniu"spowoduje"negatywn!"weryfikacj&"podpisu;   

4) �Centralnym" Systemie" Teleinformatycznym" (CST)�" � nale$y" przez" to" rozumie#" system," 
o" którym" mowa" w" Rozdziale" 16." Ustawy wdro$eniowej," który" s u$y" do" wspierania" procesów"
zwi!zanych" z" obs ug!" Projektu" od" momentu" podj&cia" decyzji" o" dofinansowaniu" Projektu, jak 
równie$"do"ewidencjonowania"danych dotycz!cych"realizacji"programów"operacyjnych,"a"tak$e"
obs ugi"certyfikacji"wydatków; 

5) �Danych" osobowych�" - nale$y" przez" to" rozumie#" dane" osobowe" w" rozumieniu" ustawy" z" dnia" 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) zwanej dalej 
�ustaw!" o" ochronie" danych" osobowych�," dotycz!ce" uczestników" Projektu," które" musz!" by#"
przetwarzane przez IP oraz Beneficjenta i Partnera/Partnerów"w"celu"wykonania"Porozumienia"
w"sprawie"powierzenia"przetwarzania"danych"osobowych"w"zwi!zku"z"realizacj!"Regionalnego"
Programu"Operacyjnego"Województwa"Ma opolskiego"na lata 2014-2020, nr IXA/473/ZPO/15, 
zawartego w dniu 10 czerwca 2015 r.; 

6) �Dniach�" � nale$y" przez" to" rozumie#"dni"kalendarzowe,"chyba," $e" w" tre'ci" niniejszych Zasad 
zastrze$ono"inaczej; 

7) �Dofinansowaniu�" � nale$y" przez" to" rozumie#" wspó finansowanie" UE" lub" wspó finansowanie"
krajowe"z"bud$etu"pa%stwa wyp acane"na"podstawie"decyzji"o"dofinansowaniu projektu; 

8) �Dzia aniu�" � nale$y" przez" to" rozumie# ������ [Nazwa i numer Dzia ania! w! ramach!
Programu]; 

9) �EFS�"- nale$y"przez"to"rozumie#"Europejski"Fundusz"Spo eczny; 
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10) �Formie"elektronicznej�"� nale$y"przez"to"rozumie#"przekazywanie"za"po'rednictwem"Systemu  
e-RPO" i" SL2014" dokumentów" i danych" zwi!zanych z" zarz!dzaniem" Projektem 
uwierzytelnionych przez Wnioskodawc&/Beneficjenta" lub" osob&" fizyczn!," która" zgodnie" 
z postanowieniami decyzji o dofinansowaniu Projektu" jest" upowa$niona" do" reprezentowania"
Beneficjenta"w"zakresie"czynno'ci"zwi!zanych"z"realizacj!"Projektu:  

a) dla Systemu e-RPO opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie 
z definicj!"z"§"1"pkt"3, 

b) dla SL2014 z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP lub opatrzonych kwalifikowanym 
podpisem" elektronicznym" zgodnie" z" definicj!" z §" 1" pkt" 3. Ponadto w przypadku, gdy 
z powodów" technicznych" wykorzystanie" profilu" zaufanego" ePUAP" nie" jest" mo$liwe,"
uwierzytelnienie"w"CST"nast&puje"przez"wykorzystanie"loginu"i"has a"wygenerowanego"przez"
ten System; 

11) �Instytucji"Po'rednicz!cej"RPO"WM�"(IP)" - nale$y"przez"to"rozumie#"Instytucj&"Po'rednicz!c!"
Regionalnego" Programu"Operacyjnego"Województwa"Ma opolskiego"na" lata"2014-2020, czyli 
Ma opolskie" Centrum" Przedsi&biorczo'ci" (MCP)." IP" odpowiedzialna" jest" za" bezpo'redni!"
obs ug&" procesu" oceny" wniosków" o" dofinansowanie" projektów," czynno'ci" zwi!zane" 
z przygotowaniem Uchwa y!ZWM!w!sprawie!wyboru!do!dofinansowania!Projektu oraz Uchwa y!
ZWM! w! sprawie! podj"cia! decyzji! o! dofinansowaniu! Projektu," którego" Beneficjentem" jest"
Województwo"Ma opolskie,"a"tak$e"za"rozliczenie"i"kontrol&"Projektu;  

12) �Instytucji" Zarz!dzaj!cej" RPO" WM�" (IZ" RPO" WM)" � nale$y" przez" to" rozumie#" Instytucj&"
Zarz!dzaj!c!" Regionalnym" Programem" Operacyjnym" Województwa" Ma opolskiego" na" lata"
2014�2020," czyli" Zarz!d" Województwa" Ma opolskiego," dalej: ZWM." Zadania" zwi!zane" 
z"prowadzeniem"i"aktualizacj!"Wykazu"projektów"zidentyfikowanych"w"trybie"pozakonkursowym"
oraz prowadzeniem" Wykazu" kandydatów" na" ekspertów" RPO" WM" i" udzielaniem" informacji"
Wnioskodawcom"ubiegaj!cym"si&"o"dofinansowanie"w"kwestiach"dotycz!cych"oceny"wniosków"
o" dofinansowanie" projektów," wykonywane" s!" przez" Departament" Zarz!dzania" Programami"
Operacyjnymi" Urz&du" Marsza kowskiego" Województwa" Ma opolskiego, zwany dalej 
Departamentem ZPO; 

13) �Instrukcji" U$ytkownika" B�" � nale$y" przez" to" rozumie#" dokument" pn." �Centralny! System 
Teleinformatyczny SL2014 - Podr"cznik! Beneficjenta�! opracowany przez Departament 
Koordynacji" Wdra$ania" Funduszy" Unii" Europejskiej" w" Ministerstwie" Rozwoju" 
i"zamieszczony/udost&pniony"na"stronie"internetowej"IZ"RPO"WM."Podr&cznik"Beneficjenta jest 
instrukcj!" obs ugi" SL2014." Celem" dokumentu" jest" przybli$enie" funkcjonalno'ci" SL2014"
u$ytkownikom"upowa$nionym"przez"Beneficjentów; 

14) �Korekcie" finansowej�" � nale$y" przez" to" rozumie#" kwot&," o" jak!" pomniejsza" si&"
wspó finansowanie"UE"dla"Projektu"w"zwi!zku"z nieprawid owo'ci!"indywidualn!; 

15) �Nieprawid owo'ci"indywidualnej�"� nale$y"przez"to"rozumie#"ka$de"naruszenie"prawa"unijnego"
lub" prawa" krajowego" dotycz!ce" stosowania" prawa" unijnego," wynikaj!ce" z" dzia ania" lub" 
z" zaniechania" podmiotu" gospodarczego" zaanga$owanego" we" wdra$anie" funduszy" polityki"
spójno'ci,"które"ma"lub"mo$e"mie#"szkodliwy"wp yw"na"bud$et"Unii"poprzez"obci!$enie"bud$etu 
Unii nieuzasadnionym wydatkiem;  

16) �Oczywistej"omy ce"pisarskiej"lub"rachunkowej� - nale$y"przez"to"rozumie#"w"przypadku: 

a) oczywistej omy ki pisarskiej - niezamierzon! niedok adno'#, np. b !d literowy, widoczne 
niezamierzone"opuszczenie"wyrazu,"czy"inny"b !d,"wynikaj!cy"z"przeoczenia"lub"innej"wady"
procesu" my'lowo-redakcyjnego, stwierdzon!" w" wyniku" np." porównania" tre'ci" pozosta ych"
dost&pnych"dokumentów, 

b) oczywistej omy ki rachunkowej - omy k& wynikaj!c! z" b &dnej" operacji" rachunkowej" na"
liczbach." Stwierdzenie" omy ki" mo$e" mie#" miejsce" w" sytuacji," w" której" przebieg" dzia ania"
matematycznego" mo$e" by#" prze'ledzony" i" na" podstawie" regu " rz!dz!cych" tym" dzia aniem"
mo$liwe"jest"stwierdzenie"b &du"w"jego"wykonaniu; 

17) �Okresie" rozliczeniowym�" � nale$y" przez" to" rozumie#"przedzia "czasu" wyra$ony" w" dniach" lub"
miesi!cach,"w"trakcie"którego"Beneficjent"ponosi"wydatki"i"po"up ywie"którego"sk ada"wniosek" 
o"p atno'#"rozliczaj!cy"wydatki"poniesione"w"ww."okresie; 
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18) �Osi"Priorytetowej�"� nale$y"przez"to"rozumie#������. [Nazwa i numer Osi Priorytetowej 
w ramach Programu]; 

19) �Partnerze�" � nale$y" przez" to" rozumie#" podmiot w rozumieniu art. 33 ust. 1 Ustawy 
wdro$eniowej," który" jest" wymieniony w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie Projektu, 
realizuj!cy"wspólnie"z"Beneficjentem"(i"ewentualnie"innymi"Partnerami)" Projekt na warunkach 
okre'lonych"w"decyzji"o dofinansowaniu i Porozumieniu albo Umowie o partnerstwie,"wnosz!cy"
do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe; 

20) �Poddzia aniu� - nale$y" przez" to" rozumie# ���. [Nazwa i numer Poddzia ania! w! ramach!
Programu]1; 

21) �Pomniejszeniu"warto'ci"wydatków"kwalifikowalnych�"� nale$y"przez"to"rozumie#"pomniejszenie"
warto'ci" wydatków" kwalifikowalnych" przed" zatwierdzeniem" wniosku" o" p atno'#" o" kwot&"
wydatków" poniesionych" nieprawid owo," wynikaj!cych" ze" stwierdzonej" nieprawid owo'ci"
indywidualnej; 

22) �Powierzaj!cym�" � nale$y" przez" to" rozumie#" Zarz!d" Województwa" Ma opolskiego," który"
powierzy "IP przetwarzanie"danych"osobowych"ze"zbiorów: 

a) Regionalny"Program"Operacyjny"Województwa"Ma opolskiego"na"lata"2014-2020, 

b) Centralny System Teleinformatyczny"wspieraj!cy"realizacj&"programów"operacyjnych; 

23) �Programie�" (RPO" WM)" � nale$y" przez" to" rozumie#" Regionalny" Program" Operacyjny"
Województwa" Ma opolskiego" na" lata" 2014-2020," przyj&ty" Uchwa !" Nr 240/15" Zarz!du"
Województwa" Ma opolskiego" z" dnia" 4" marca" 2015 r." w" sprawie" przyj&cia" Regionalnego"
Programu Operacyjnego"Województwa"Ma opolskiego"na"lata"2014-2020; 

24) �Projekcie�"� nale$y"przez"to"rozumie#"przedsi&wzi&cie"zmierzaj!ce"do"osi!gni&cia"za o$onego"
celu" okre'lonego" wska*nikami," z" okre'lonym" pocz!tkiem" i" ko%cem" realizacji," zg oszone" do"
obj&cia"albo obj&te"wspó finansowaniem UE w ramach RPO WM, odno'nie"którego"Beneficjent"
z o$y " za" po'rednictwem" Systemu" e-RPO wniosek o dofinansowanie wraz z za !cznikami, tj. 
Projekt pn. �����������..�"numer ������������.; 

25) �Profilu zaufanym ePUAP� � zgodnie z ustaw!" z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
dzia alno#ci!podmiotów!realizuj$cych!zadania!publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570) - nale$y"
przez"to"rozumie#"zestaw"informacji" identyfikuj!cych"i"opisuj!cych"podmiot" lub"osob&"b&d!c!"
u$ytkownikiem"konta"na"ePUAP,"który zosta "w"wiarygodny"sposób"potwierdzony"przez"organ"
podmiotu"okre'lonego"w"art."2"tej$e"ustawy; 

26) �Przerwaniu"biegu terminu� � nale$y"przez"to"rozumie# sytuacje, po zaistnieniu których"termin 
biegnie na nowo; 

27) �Przetwarzaniu" danych" osobowych�" - nale$y" przez" to" rozumie#" jakiekolwiek" operacje"
wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 
opracowywanie," zmienianie," udost&pnianie" i" usuwanie," a" zw aszcza" te," które" wykonuje" si&" 
w systemach informatycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922); 

28) �Rachunku"bankowym"Ministerstwa"Finansów�"- nale$y"przez"to"rozumie#"rachunek"prowadzony"
przez"Bank"Gospodarstwa"Krajowego,"s u$!cy"do"obs ugi"'rodków"EFS; 

29) a)" �Rachunku" bankowym transferowym� � nale$y" przez" to" rozumie#" rachunek" Beneficjenta,"
przez"który"przekazywana b&dzie"p atno'#"ze"'rodków"UE z Banku Gospodarstwa Krajowego, 
nr .......................................................................................................................)2; 

b)" �Rachunku" bankowym" wyodr&bnionym" dla" Projektu�" - nale$y" przez" to" rozumie#"
wyodr&bniony" rachunek/ki bankowy/e Beneficjenta/Realizatora Projektu, z" którego/ych 
wydatkowane"s!"'rodki"w"Projekcie, nr ........................................................................................; 

30) �Realizatorze" Projektu�" - nale$y" przez" to" rozumie#" jednostk& organizacyjn!" Beneficjenta" lub 
departament Urz&du"Marsza kowskiego"Województwa"Ma opolskiego upowa$nion! do realizacji 
Projektu, wskazan! w"Uchwale,"o"której"mowa"w"pkt."41;  

                                                           
1 Nale$y"wykre'li#,"je'li"nie"dotyczy. 
2 Nale$y"wykre'li#,"je'li"nie"dotyczy. 
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31) �Regulaminie" bezpiecze%stwa" informacji" przetwarzanych" w" aplikacji" g ównej" Centralnego"
Systemu Teleinformatycznego�" � nale$y" przez" to" rozumie#" dokument," który" okre'la" prawa" 
i" obowi!zki" U$ytkowników" Systemu" w" zakresie" bezpiecze%stwa" informacji," w" tym" ochrony"
danych osobowych przetwarzanych w tym Systemie oraz zasady, zakres i warunki korzystania 
przez"U$ytkowników"z"Systemu,"zamieszczony"na"stronie"IZ"RPO"WM; 

32) �Regulaminie"korzystania"z"Systemu"e-RPO�"� nale$y"przez"to"rozumie#"dokument,"który"okre'la"
prawa"i"obowi!zki"u$ytkowników"Systemu"e-RPO, udost&pniony"przez"IZ"RPO"WM"na"stronie"
internetowej: http://www.rpo.malopolska.pl; 

33) �Rozporz!dzeniu" ogólnym�" � nale$y" przez" to" rozumie#" Rozporz!dzenie" Parlamentu"
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r." ustanawiaj!ce" wspólne"
przepisy"dotycz!ce"Europejskiego"Funduszu"Rozwoju"Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Spo ecznego," Funduszu" Spójno'ci," Europejskiego" Funduszu" Rolnego" na" rzecz" Rozwoju"
Obszarów"Wiejskich"oraz"Europejskiego"Funduszu"Morskiego"i"Rybackiego"oraz"ustanawiaj!ce"
przepisy" ogólne" dotycz!ce" Europejskiego" Funduszu" Rozwoju" Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu" Spo ecznego," Funduszu" Spójno'ci" i" Europejskiego" Funduszu" Morskiego" 
i"Rybackiego"oraz"uchylaj!ce"rozporz!dzenie"Rady"(WE)"nr"1083/2006"(UE. L. z 2013 r. Nr 347, 
str. 320"z"pó*n."zm.); 

34) �Rozporz!dzeniu" wykonawczym�" � nale$y" przez" to" rozumie#" Rozporz!dzenie" wykonawcze"
Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r." ustanawiaj!ce" zasady" stosowania"
rozporz!dzenia"Parlamentu"Europejskiego"i"Rady"(UE)"nr"1303/2013"w"zakresie"szczegó owych"
uregulowa%" dotycz!cych" transferu" wk adów" z" programów" i" zarz!dzania" nimi," przekazywania"
sprawozda%" z" wdra$ania" instrumentów" finansowych," charakterystyki" technicznej" dzia a%"
informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji  
i przechowywania danych (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 223, str. 7);  

35) �SL2014� � nale$y" przez" to" rozumie#" aplikacj&" g ówn!" CST," której" podstawowymi" celami,"
zgodnie z zapisami Wytycznych w" zakresie" warunków" gromadzenia" i" przekazywania" danych" 
w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, s!: 

a) wsparcie" bie$!cego" procesu" zarz!dzania," monitorowania" i" oceny" programów"
wspó finansowanych" z" funduszy" strukturalnych" i" Funduszu" Spójno'ci" oraz" programów"
realizowanych" w" ramach" Europejskiej" Wspó pracy" Terytorialnej," dla" których" instytucja"
zarz!dzaj!ca"zosta a"ustanowiona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

b) zachowanie" odpowiedniego" 'ladu" audytowego" w" zakresie" okre'lonym" w" za !czniku" III"
rozporz!dzenia"delegowanego"Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. (Dz.  U. UE. 
L."z"2014"r."Nr"138,"str."5"z"pó*n."zm.), 

c) umo$liwienie" Beneficjentom" rozliczania" realizowanych" przez" nich" projektów" zgodnie" 
z"wymogami"Rozporz!dzenia"ogólnego; 

36) �Stronie" internetowej" IP/IZ RPO WM�" � nale$y" przez" to" rozumie# adres strony: 
http://www.rpo.malopolska.pl oraz http://fundusze.malopolska.pl; 

37) �Stronie" internetowej" portalu�" � nale$y" przez" to" rozumie# adres strony: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

38) �Systemie"e-RPO�"� nale$y"przez"to"rozumie# system"informatyczny"udost&pniany"przez"IZ RPO 
WM na stronie internetowej https://erpo.malopolska.pl." System" umo$liwia" samodzielne"
wykonywanie"czynno'ci"zwi!zanych"z" aplikowaniem o"'rodki"w"ramach"RPO"WM w zakresie 
funkcjonalno'ci"tego Systemu;  

39) �Szczegó owym" Opisie" Osi" Priorytetowych�" (SzOOP" RPO" WM)" � nale$y" przez" to" rozumie#"
Szczegó owy" Opis" Osi" Priorytetowych" Regionalnego" Programu" Operacyjnego" Województwa"
Ma opolskiego" na" lata" 2014-2020," przyj&ty" Uchwa !" Nr 757/15 Zarz!du" Województwa"
Ma opolskiego"z"dnia"18"czerwca"2015"r."z"pó*n."zm."i zamieszczony na stronie internetowej IZ 
RPO" WM" wraz" z" dat!," od" której" Szczegó owy" Opis Osi Priorytetowych" lub" jego" zmiany" s!"
stosowane;  

40) �Taryfikatorze�"� nale$y"przez"to"rozumie#"rozporz!dzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 
2016 r. w!sprawie!warunków!obni%ania!warto#ci!korekt!finansowych!oraz!wydatków!poniesionych 
nieprawid owo! zwi$zanych! z! udzielaniem! zamówie& (Dz. U. z 2016 r. poz. 200  
z"pó*n."zm.); 
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41) �Uchwale!w!sprawie podj"cia!decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla!którego!Beneficjentem!jest!
Województwo! Ma opolskie� � nale$y" przez" to" rozumie#" Uchwa &" Zarz!du" Województwa"
Ma opolskiego," która" przyjmuje" Projekt" do" realizacji" i" okre'la" w" szczególno'ci" wysoko'#"
przyznanych"'rodków"oraz"termin"realizacji"Projektu; 

42) �Uczestniku" Projektu�" � nale$y" przez to rozumie#" osob&" fizyczn!" lub" podmiot" bezpo'rednio"
korzystaj!cy" z" interwencji" EFS, zgodnie" z" Wytycznymi" w" zakresie" monitorowania" post&pu"
rzeczowego realizacji"programów"operacyjnych na lata 2014-2020; 

43) �Ustawie" o" finansach" publicznych�" - nale$y" przez" to" rozumie#" ustaw&" z" dnia" 27" sierpnia" 
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); 

44) �Ustawie" Pzp�" (Pzp) - nale$y" przez" to" rozumie#" ustaw&" z" dnia" 29" stycznia" 2004" r." � Prawo 
zamówie&!publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z"pó*n."zm.); 

45) �Ustawie"wdro$eniowej�"- nale$y"przez"to"rozumie#"ustaw&"z"dnia"11"lipca"2014"r."o zasadach 
realizacji! programów! w! zakresie! polityki! spójno#ci! finansowanych! w! perspektywie! finansowej!
2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z"pó*n. zm.); 

46) �Urz&dowym" Po'wiadczeniu" Odbioru�" (UPO)" � urz&dowe" po'wiadczenie  odbioru 
w rozumieniu  art.  3  pkt  20  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o!informatyzacji!dzia alno#ci!
podmiotów!realizuj$cych!zadania!publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570); 

47) �Wk adzie" w asnym�" - nale$y" przez" to" rozumie#" 'rodki" finansowe" lub" wk ad" niepieni&$ny"
wniesiony przez Beneficjenta," które" zostan!" przeznaczone" na" pokrycie" wydatków"
kwalifikowalnych" i" nie" zostan!" Beneficjentowi" przekazane" w" formie" dofinansowania" (ró$nica"
mi&dzy"kwot!"wydatków"kwalifikowalnych"a"kwot!"dofinansowania"przekazan!"Beneficjentowi, 
zgodnie"ze"stop!"dofinansowania"dla"Projektu3),"zgodny"w"szczególno'ci"z: 

a) Rozporz!dzeniem"ogólnym, 

b) Szczegó owym"Opisem"Osi"Priorytetowych," 

c) Wytycznymi" w" zakresie" kwalifikowalno'ci" wydatków" w" ramach" Europejskiego" Funduszu"
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego"Funduszu"Spo ecznego""oraz"Funduszu"Spójno'ci"na"
lata 2014-2020;  

48)  �Wniosku"o"dofinansowanie�"(wniosku)"� nale$y"przez"to"rozumie#"dokument"zawieraj!cy"sum& 
kontroln!, z o$ony"przez"Wnioskodawc&"za"po'rednictwem"Systemu"e-RPO w celu uzyskania 
dofinansowania na" realizacj&" Projektu w ramach RPO WM," stanowi!cy" za !cznik" nr" 2" do"
Uchwa y!w sprawie podj"cia!decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla!którego!Beneficjentem!jest!
Województwo!Ma opolskie; 

49) �Wspó finansowaniu"krajowym"z"bud$etu pa%stwa�"('rodkach"BP)"� nale$y"przez"to"rozumie#"
'rodki"bud$etu"pa%stwa"niepochodz!ce"z"bud$etu"'rodków"europejskich,"o"którym"mowa"w"art."
117"ust."1"ustawy"o"finansach"publicznych,"wyp acane"na"rzecz"Beneficjenta"albo"wydatkowane"
przez"pa%stwow!"jednostk&"bud$etow!"w"ramach"Projektu; 

50) �Wspó finansowaniu" UE�" ('rodkach" EFS)" � nale$y" przez" to" rozumie#" 'rodki" pochodz!ce"
z bud$etu" 'rodków" europejskich," o" którym" mowa" w" art." 117" ust." 1" ustawy" o finansach 
publicznych; 

51) �Wydatkach kwalifikowalnych� � nale$y" przez" to" rozumie#" wydatki lub koszty uznane za 
kwalifikowalne"i"spe niaj!ce"kryteria, w"szczególno'ci"zgodnie"z: 

a) Uchwa !" ZWM" w" sprawie" podj&cia" decyzji" o" dofinansowaniu" Projektu," dla" którego"
Beneficjentem"jest"Województwo"Ma opolskie, 

b) Rozporz!dzeniem"ogólnym,"o"którym"mowa"w"§"1"pkt 33, 

c) Ustaw!" wdro$eniow!," o" której" mowa" w" §" 1 pkt 45 oraz" rozporz!dzeniami" wydanymi"
do ustawy, 

d) Szczegó owym"Opisem"Osi"Priorytetowych,"o"którym"mowa"w"§"1 pkt 39,  

                                                           
3 Stopa dofinansowania dla Projektu to +"dofinansowania"wydatków"kwalifikowalnych. 
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e) Wytycznymi" w" zakresie" kwalifikowalno'ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju"Regionalnego,"Europejskiego"Funduszu"Spo ecznego""oraz"Funduszu"Spójno'ci"na"
lata 2014-2020, o"których"mowa"w"§"1 pkt  52 lit. e, 

f) Wytycznymi,"o"których"mowa"w"§"1 pkt 52;   

52) �Wytycznych�" � nale$y" przez" to" rozumie#" wytyczne wydane" przez" ministra" w a'ciwego" ds."
rozwoju regionalnego w" trybie" art." 5" Ustawy" wdro$eniowej," które zamieszczone s!" na jego 
stronie internetowej wraz" z" dat!" od" której" wytyczne" lub" ich" zmiany" s!" stosowane,  
w"szczególno'ci: 

a) Wytyczne w zakresie realizacji"zasady"równo'ci"szans"i"niedyskryminacji, w"tym"dost&pno'ci"
dla"osób"z"niepe nosprawno'ciami"oraz"zasady"równo'ci"szans"kobiet"i"m&$czyzn"w"ramach"
funduszy unijnych na lata 2014-2020 z"dnia"��������;  

b) Wytyczne w zakresie sprawozdawczo'ci"na"lata 2014-2020 z"dnia"��������;  
c) Wytyczne"w"zakresie"informacji"i"promocji"programów"operacyjnych"polityki"spójno'ci"na"lata"

2014-2020 z"dnia"��������;"  
d) Wytyczne" w" zakresie" monitorowania" post&pu" rzeczowego" realizacji" programów"

operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia"��������;" 
e) Wytyczne" w" zakresie" kwalifikowalno'ci" wydatków" w" ramach" Europejskiego" Funduszu"

Rozwoju"Regionalnego,"Europejskiego"Funduszu"Spo ecznego"oraz"Funduszu"Spójno'ci"na"
lata 2014-2020 z"dnia"��������;" 

f)   Wytyczne"w"zakresie"trybów"wyboru"projektów"na"lata"2014-2020 z"dnia"��������;" 
g) Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci 

elektronicznej na lata 2014-2020 z"dnia"��������;" 
h) Wytyczne"w"zakresie"kontroli"realizacji"programów"operacyjnych"na"lata"2014-2020 z dnia 

��������;" 
i)   Wytyczne" w" zakresie" realizacji" przedsi&wzi&#" w" obszarze" w !czenia" spo ecznego" 

i" zwalczania" ubóstwa" z" wykorzystaniem" 'rodków" Europejskiego" Funduszu" Spo ecznego" 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 
��������;" Wytyczne" w" zakresie" realizacji" przedsi&wzi&#" z" udzia em" 'rodków"
Europejskiego" Funduszu" Spo ecznego" w" obszarze" edukacji" na" lata" 2014-2020 z dnia 
��������;"[niew a#ciwe usun$'] 

j)   Wytyczne"w"zakresie"sposobu"korygowania"i"odzyskiwania"nieprawid owych"wydatków oraz 
raportowania"nieprawid owo'ci"w"ramach"programów"operacyjnych"polityki"spójno'ci"na"lata"
2014-2020 z"dnia"��������;" 

53) �Zamówieniu�" � nale$y" przez" to" rozumie#" umow&" odp atn!," zawart!" zgodnie z warunkami 
wynikaj!cymi"z"ustawy"Pzp, albo z decyzji o dofinansowaniu Projektu, pomi&dzy"zamawiaj!cym"
a" wykonawc!," której" przedmiotem" s!" us ugi," dostawy" lub" roboty" budowlane" przewidziane"
w  Projekcie realizowanym w ramach RPO WM; 

54) �Zatwierdzonym" wniosku" o" dofinansowanie�" � nale$y" przez" to" rozumie#" wniosek" spe niaj!cy"
kryteria" wyboru"projektów," przyj&ty" do"realizacji,"umieszczony" na" li'cie"ocenionych"projektów"
zatwierdzonej przez IZ RPO WM. W przypadku zmian w Projekcie dokonanych w trakcie jego 
realizacji, zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie jest wersja wniosku zmieniona 
i zatwierdzona"na"warunkach"okre'lonych w niniejszych Zasadach; 

55) �Znaku"Funduszy"Europejskich�"(znaku"FE)"� nale$y"przez"to"rozumie#"logo"z o$one"z symbolu 
graficznego," nazwy" Fundusze" Europejskie" oraz" nazwy" Programu," z" którego" w cz&'ci" lub" 
w"ca o'ci"finansowany"jest"dany"projekt; 

56)  �Znaku" Unii" Europejskiej�" (znaku UE) � nale$y" przez" to" rozumie#" logo" z o$one" z" flagi" Unii"
Europejskiej,"napisu"Unia"Europejska"i"nazwy"funduszu,"który"wspó finansuje"dany"projekt. 

 

§ 2.  

Przedmiot 

Niniejsze" Zasady" reguluj!" prawa" i" obowi!zki" Beneficjenta, Realizatora Projektu, Instytucji 
Po'rednicz!cej"RPO"WM"i"Instytucji"Zarz!dzaj!cej"RPO"WM"w"zakresie"realizacji"Projektu. 
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§ 3. 

Realizacja Projektu 

1. Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad oraz zgodnie  
z" wnioskiem," o" którym" mowa" w" §" 1" pkt" 48." Wszystkie" czynno'ci" Beneficjenta" zwi!zane" 
z" realizacj!" Projektu," niezastrze$one" dla" innych" podmiotów," realizuje" Realizator" Projektu," 
o"którym"mowa"w"§"1"pkt"30 niniejszych Zasad. 

2. Projekt"b&dzie"realizowany"zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu uj&tym we wniosku, 
o którym"mowa"w"§"1"pkt"48. 

3. Rozpocz&ciem"okresu kwalifikowalno'ci"wydatków"jest"data"1"stycznia"2014 r.,"z"wy !czeniem"
Projektów" obj&tych" pomoc!" publiczn!/pomoc!" de" minimis, gdzie kwalifikowalno'#" wydatków"
okre'lona" jest" zgodnie" z w a'ciwymi" przepisami" prawa" wspólnotowego" i" krajowego,"
obowi!zuj!cymi"na"dzie%"udzielenia wsparcia.  

4. Na wniosek Beneficjenta IP mo$e" uzna#" za" kwalifikowalne" wydatki poniesione po dacie 
zako%czenia realizacji" Projektu" wskazanej" w" Uchwale," o" której" mowa" w" §" 1" pkt 41, pod 
warunkiem, $e" wydatki" te" odnosz!" si& do okresu" realizacji" Projektu," zostan!" poniesione" do" 
31 grudnia 2023 r. oraz Beneficjent przedstawi"je"do"rozliczenia"we"wniosku"o"p atno'#"ko%cow! 
wraz z uzasadnieniem. 

§ 4. 

System informatyczny 

1. Beneficjent4 od daty wskazanej przez IZ RPO WM zobowi!zuje"si&"do"wykorzystywania"SL2014"
w"procesie"rozliczania"Projektu"oraz"komunikowania"si&"z"IP"zgodnie"z"Wytycznymi w zakresie 
warunków! gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020,  
o"których"mowa"w"§"1"pkt"52"lit."g oraz"Instrukcj!"U$ytkownika"B,"o"której"mowa"w"§"1"pkt. 13. 
Wykorzystanie"SL2014"w"zwi!zku"z obs ug!"Projektu"nast&puje"co"najmniej"w"zakresie:" 

a) wniosków"o"p atno'#,  

b) harmonogramów"p atno'ci, 

c) danych Uczestników"Projektu, 

d) danych"dotycz!cych"zamówie%"publicznych, 

e) danych"dotycz!cych"osób"zatrudnionych"do"realizacji"Projektu (tzw. Baza personelu, 

f) innych"dokumentów"dotycz!cych"realizacji,"rozliczania,"kontroli"i"monitorowania"Projektu. 

2. Beneficjent zobowi!zuje"si&"do"sk adania"wniosków"o"dofinansowanie"b&d!cych"za !cznikiem"
do uchwa y,"o"której"mowa"w"§"1 pkt. 41 oraz"aktualizacji"wniosków"o dofinansowanie w"zwi!zku"
z zatwierdzonymi przez IP zmianami w Projekcie,"wy !cznie"poprzez"System e-RPO. 

3. Za"dzie%"z o$enia"przez"Beneficjenta wniosku"o"dofinansowanie"przyjmuje"si&"dzie%"jego"wp ywu"
do" IP" za" po'rednictwem" Systemu e-RPO" (wp yni&cie" na" serwer" IZ" RPO" WM)," co" zostanie"
potwierdzone UPO automatycznie wygenerowanym przez System e-RPO. 

4. Przekazanie" dokumentów," o" których" mowa" w" ust." 1" w formie elektronicznej nie zdejmuje  
z Beneficjenta5 obowi!zku" przechowywania" orygina ów" dokumentów" i" ich" udost&pniania"
podczas kontroli na miejscu.  

5. Beneficjent i IP uznaj!" za" prawnie" wi!$!ce" przyj&te" w" niniejszych Zasadach rozwi!zania"
stosowane"w"zakresie"komunikacji"i"wymiany"danych"w"SL2014,"bez"mo$liwo'ci"kwestionowania"
skutków"ich"stosowania." 

6. Beneficjent6 ponosi"pe n!"odpowiedzialno'#"za"u$ycie"zasobów"SL2014 i Systemu e-RPO przy 
wykorzystaniu posiadanych" loginów" i"hase "oraz" za" dokumenty" i" informacje"wprowadzone"do"
SL2014"i"wnioski"o"dofinansowanie"z o$one"poprzez"System e-RPO. 

                                                           
4 W"sytuacji,"je'li"Projekt"realizowany"jest"w"partnerstwie"obowi!zek"dotyczy"równie$"Partnera/Partnerów." 
5 W"sytuacji,"je'li"Projekt"realizowany"jest"w"partnerstwie"obowi!zek"dotyczy"równie$"Partnera/Partnerów. 
6 W"sytuacji,"je'li"Projekt realizowany jest w partnerstwie obowi!zek"dotyczy"równie$"Partnera/Partnerów. 
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7. Beneficjent7 wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu w SL2014 czynno'ci"
zwi!zanych" z" realizacj!" Projektu i" zg asza" je" do IP zgodnie z Procedur$! zg aszania! osób!
uprawnionych w ramach projektu stanowi!c!" za !cznik" nr" 6" do" Wytycznych w zakresie 
warunków! gromadzenia! i! przekazywania! danych! w! postaci! elektronicznej! na! lata! 2014-2020. 
Zg oszenie" ww." osób," zmiana" ich" uprawnie%" lub" wycofanie" dost&pu" jest" dokonywane" na"
podstawie" wniosku" o" nadanie/zmian&/wycofanie" dost&pu" dla" osoby" uprawnionej" zgodnie" 
z za !cznikiem"nr"5"do"ww."Wytycznych. 

8. Beneficjent8 zapewnia,"$e"osoby,"o"których"mowa"w"ust. 7,"wykorzystuj!"profil"zaufany"ePUAP"
lub kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie" z" definicj!" wynikaj!c!" z" §" 1" pkt" 3," w ramach 
uwierzytelniania" czynno'ci" dokonywanych" w" SL2014." Beneficjent" zapewnia," $e" w" przypadku"
sk adania"wniosku"o"dofinansowanie"poprzez"System e-RPO"osoby"upowa$nione"wykorzystuj!"
kwalifikowany podpis elektroniczny, o"którym"mowa"w"§"1"pkt"3"niniejszych Zasad. 

9. Beneficjent zapewnia,"$e"nie"udziela"dost&pu"do"konta"za o$onego"w"ramach"Systemu e-RPO 
oraz SL2014 osobom nieupowa$nionym. 

10.  Wszystkie dokumenty wys ane"w"toku"realizacji"niniejszych"Zasad"za"po'rednictwem"SL2014, 
powinny" przybra#" form&" elektroniczn!," uwierzytelnion!" w" sposób" okre'lony" w" §" 1" pkt" 10."
Uwierzytelnienie"nie"dotyczy"wiadomo'ci"wysy anych"w"ramach"wymiany" informacji"pomi&dzy"
Beneficjentem" a" IP/IP" a" Beneficjentem" w" zakresie" zwi!zanym" z" realizacj!" Projektu," o" której"
mowa w Instrukcji!U%ytkownika!B,!o"której"mowa"w""§"1"pkt"13. 

11.  Dokumenty oraz wszelka korespondencja wys ana" za" po'rednictwem" SL2014," a" dotycz!ca"
przedmiotowego Projektu,"uznana"zostaje"za"skutecznie"dor&czon!"w"chwili"jej"wp ywu"na"Konto"
Beneficjenta lub IP w SL2014. 

12.  W przypadku, gdy"z"powodów"technicznych"wykorzystanie"profilu"zaufanego"ePUAP"nie" jest"
mo$liwe,"uwierzytelnianie"nast&puje"przez"wykorzystanie"loginu"i"has a"wygenerowanego"przez"
SL2014,"gdzie"jako"login"stosuje"si&: 

a) w przypadku Beneficjenta krajowego - PESEL danej osoby uprawnionej, 

b) w przypadku Beneficjenta zagranicznego - adres e-mail.  

13.  W" przypadku" problemów" technicznych" zwi!zanych" z" dzia aniem" profilu zaufanego ePUAP 
Beneficjent" zg asza" zaistnia y" problem" Administratorowi" Merytorycznemu" w" Instytucji"
Po'rednicz!cej"na adres e-mail: ami.rpmp@mcp.malopolska.pl. 

14.  Beneficjent9 zapewnia,"$e"wszystkie"osoby,"o"których"mowa"w"ust."7,"przestrzegaj!"Regulaminu 
bezpiecze&stwa! informacji! przetwarzanych! w! aplikacji! g ównej! Centralnego! Systemu 
Teleinformatycznego,"o"którym"mowa"w"§"1"pkt."31, Regulaminu korzystania z Systemu e-RPO, 
o którym"mowa"w"§"1"pkt"32 oraz Instrukcji!U%ytkownika!B,"o"której"mowa"w"§"1"pkt.13. 

15.  Beneficjent zobowi!zuje"si&"do"ka$dorazowego"informowania"IP o nieautoryzowanym"dost&pie"
do danych Beneficjenta w Systemie e-RPO i SL2014 zgodnie z zapisami Regulaminu 
bezpiecze&stwa! informacji! przetwarzanych! w! aplikacji! g ównej! Centralnego! Systemu 
Teleinformatycznego,"o"którym"mowa"w"§"1"pkt."31, Regulaminu korzystania z Systemu e-RPO, 
o"którym"mowa"w"§"1"pkt"32.  

16.  W"przypadku"niedost&pno'ci"SL2014"Beneficjent zg asza"zaistnia y"problem"na"adres"e-mail: 
ami.rpmp@mcp.malopolska.pl. W" przypadku" niedost&pno'ci" Systemu e-RPO Beneficjent 
zg asza" zaistnia y" problem" na" adres" e-mail: adminerpo@mcp.malopolska.pl. W przypadku 
potwierdzenia awarii SL2014 lub Systemu e-RPO" i" jej" d ugotrwa ego" charakteru" przez"
pracownika IP, proces"rozliczania"Projektu"oraz"komunikowania"si&"z"IP,"jak"równie$"sk adania"
wniosków o dofinansowanie, odbywa"si&"drog!"pisemn!."Wszelka"korespondencja"papierowa,"
aby"zosta a uznana"za"wi!$!c!,"musi"zosta#"podpisana"przez"osoby"uprawnione"do"sk adania"
o'wiadcze%"w imieniu Beneficjenta.10  

                                                           
7 W"sytuacji,"je'li"Projekt"realizowany"jest"w"partnerstwie"obowi!zek"dotyczy"równie$"Partnera/Partnerów. 
8 W"sytuacji,"je'li"Projekt"realizowany"jest"w"partnerstwie"obowi!zek"dotyczy"równie$"Partnera/Partnerów. 
9 W"sytuacji,"je'li"Projekt"realizowany"jest"w"partnerstwie"obowi!zek"dotyczy"równie$"Partnera/Partnerów. 
10 W" sprawach" nieuregulowanych" w" niniejszych" Zasadach" w" zakresie" awarii" SL2014" obowi!zuj!" zapisy" Procedury" nr" 4"
za !cznika"nr"3"do"Wytycznych w zakresie warunków!gromadzenia!i!przekazywania!danych!w!postaci!elektronicznej!na!lata!
2014-2020. 
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17.  O"usuni&ciu"awarii"SL2014"IP"informuje"Beneficjenta na adres e-mail"wskazany"w"zg oszeniu"
mailowym," Beneficjent" za'" zobowi!zuje" si&" uzupe ni#" dane" w" SL2014" w" zakresie"
dokumentów/wniosków"o"p atno'#"itp."przekazanych"drog!"pisemn!"w"terminie"5"dni"roboczych"
od otrzymania tej informacji. 

18. O"usuni&ciu awarii Systemu e-RPO IP informuje Beneficjenta na adresy e-mail wskazane we 
wniosku o dofinansowanie,"Beneficjent"za'"zobowi!zuje"si&"uzupe ni#"dane"w"Systemie e-RPO 
w"zakresie"wniosków"o"dofinansowanie"przekazanych"drog!"pisemn!"w"terminie"5"dni"roboczych 
od dnia otrzymania tej informacji. 

19.  Przedmiotem" komunikacji" wy !cznie" przy" wykorzystaniu" SL2014" nie" mo$e" by#" nast&puj!cy"
zakres"spraw"i"czynno'ci: 

a) zmiany"tre'ci"wniosku"o"dofinansowanie"skutkuj!ce"zmian!"zapisów"Uchwa y,"o"której"mowa"
w"§"1"pkt"41,  

b) dochodzenie" zwrotu" 'rodków" od" Beneficjenta," o" którym" mowa" w" §" 6," dla" których" odr&bna"
forma" komunikacji" zosta a" okre'lona" w" Poleceniu! S u%bowym! Nr 9/2016 Marsza ka!
Województwa! Ma opolskiego! z dnia 4 sierpnia 2016 r. w! sprawie! szczegó owych! regulacji!
dotycz$cych!projektów!realizowanych!przez!Województwo!Ma opolskie!ze!#rodków!RPO!WM!
na lata 2014-2020! w! zakresie! rozlicze&! finansowych, informowania  
o!nieprawid owo#ciach!oraz!wprowadzania!zmian!w!projekcie.  

20.  Beneficjent11 zobowi!zuje" si&" do" wykorzystywania" Systemu e-RPO" w" procesie" zmian" tre'ci"
wniosku"o"dofinansowanie"stanowi!cego"za !cznik"do"Uchwa y,"o"której"mowa"w"§"1"pkt"41. 

21.  Beneficjent zapewnia," $e" korzystaj!c" z" Systemu e-RPO" dochowuje" nale$ytej" staranno'ci" 
w kwestiach" poufno'ci" i" bezpiecze%stwa," w" tym" pracuje" na" stacjach" roboczych" oraz"  !czach"
internetowych"posiadaj!cych"odpowiedni"poziom"zabezpiecze%. 

22.  IP zastrzega sobie prawo do: 

1) okresowego"braku"dost&pu"do"Systemu e-RPO"w"celach"rozbudowy"lub"konserwacji"sprz&tu" 
przez" IZ" RPO"WM"po" wcze'niejszym"poinformowaniu"na"stronie internetowej IZ RPO WM 
oraz"przes aniu" informacji" przez" IZ"RPO"WM"na" wskazany" przez" Beneficjenta adres email 
zgodnie"z"zasadami"okre'lonymi"w"§"8"Regulaminu korzystania z Systemu e-RPO; 

2) wysy ania"na"Konto"Beneficjenta komunikatów"technicznych"zwi!zanych"z"funkcjonowaniem"
Systemu e-RPO"oraz"informacji"o"bie$!cych"zmianach. 

23. IP nie"ponosi"odpowiedzialno'ci"za: 

1) sposób, w jaki Beneficjent b&dzie" korzysta " z" Systemu e-RPO," ani" za" jakiekolwiek" wynik e"
z tego"skutki,"b!d*"szkody; 

2) skutki" dzia a%" lub decyzji podejmowanych przez Beneficjenta w oparciu o dokumenty  
i informacje wprowadzone do Systemu e-RPO. 

24.  Na" wszelkie" pytania" merytoryczne" dotycz!ce" korzystania" z" Systemu e-RPO i SL2014 
Beneficjent ma" mo$liwo'#" uzyskania" odpowiedzi" w" Punktach Informacyjnych Funduszy 
Europejskich FEM. Wykaz" Punktów" zamieszczony" jest" na" stronie" internetowej:"

http://www.rpo.malopolska.pl/.  

 

§ 5. 

Zasady przekazywania dofinansowania - ogólne 

1. Dofinansowanie w ramach RPO WM przekazywane" b&dzie" Beneficjentowi" zgodnie  
z Poleceniem!S u%bowym Nr 9/2016 Marsza ka!Województwa!Ma opolskiego z dnia 4 sierpnia 
2016 r. w! sprawie! szczegó owych! regulacji! dotycz$cych! projektów! realizowanych! przez!
Województwo! Ma opolskie! ze! #rodków! RPO! WM! na! lata! 2014-2020! w! zakresie! rozlicze&!
finansowych, informowania o! nieprawid owo#ciach! oraz! wprowadzania! zmian! w projekcie,  
w formie" zaliczki" w" wysoko'ci"okre'lonej" w"harmonogramie"p atno'ci, z zastrze$eniem"ust."2  

                                                           
11 W sytuacji, je'li Projekt realizowany jest w partnerstwie obowi!zek"dotyczy"równie$"Partnera/Partnerów.  
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i ust. 23. IP nie ponosi" odpowiedzialno'ci" za" opó*nienie lub brak przelewu ze strony Banku 
Gospodarstwa Krajowego 

2. W uzasadnionych przypadkach dofinansowanie" mo$e" by#" wyp acane" w" formie refundacji 
kosztów"poniesionych"przez"Beneficjenta. 

3. Realizator Projektu wnioskuje" o" wyp at&" 'rodków" w" ramach" dofinansowania" oraz" rozlicza"
poniesione wydatki"poprzez"wniosek"o"p atno'#." 

4. Realizator Projektu w porozumieniu z IP sporz!dza" harmonogram" p atno'ci," o" którym mowa  
w ust. 1. 

5. Harmonogram" p atno'ci," o" którym" mowa" w" ust." 1," mo$e" podlega#" aktualizacji." Aktualizacja"
harmonogramu" p atno'ci," o" której" mowa" w" zdaniu" pierwszym" jest" wi!$!ca, pod warunkiem 
akceptacji przez IP i nie wymaga zmian Uchwa y,"o"której"mowa"w"§"1 pkt 41. IP akceptuje lub 
odrzuca"zmian&"harmonogramu"p atno'ci"w terminie do 15 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 

6. Aktualizacja" harmonogramu" p atno'ci, o" której" mowa" w" ust." 5 mo$e" zosta#" z o$ona" przez"
Realizatora Projektu wraz"z"wnioskiem"o"p atno'#"lub"odr&bnym pismem w dowolnym terminie. 
Aktualizacja"harmonogramu"p atno'ci"dokonywana"jest"poprzez"SL2014. 

7. Beneficjent przekazuje odpowiedni!"cz&'#"dofinansowania"na"pokrycie"wydatków" zwi!zanych" 
z"realizacj!"zada%"Partnera/Partnerów,"zgodnie"z"Umow!"o partnerstwie. Wszystkie"p atno'ci"
dokonywane"w"zwi!zku"z"realizacj!"niniejszych"Zasad,"pomi&dzy"Beneficjentem"a"Partnerem,"
b!d*"pomi&dzy"Partnerami,"powinny"by#"dokonywane"za"po'rednictwem"rachunku"bankowego,"
o" którym" mowa" w" §" 1" pkt" 29," pod" rygorem" uznania" poniesionych" wydatków" za"
niekwalifikowalne12. 

8. Beneficjent"zobowi!zuje"si&"niezw ocznie"poinformowa#"IP oraz IZ RPO WM o zmianie rachunku 
bankowego, o"którym"mowa"w"§"1 pkt 29 lit. a) i/lub lit. b). 

9. Realizator Projektu sk ada" pierwszy" wniosek" o" p atno'#," b&d!cy" podstaw!" wyp aty" pierwszej"
transzy dofinansowania, zgodnie z"harmonogramem"p atno'ci.  

10. Realizator Projektu sk ada" drugi" i" kolejne" wnioski" o" p atno'#" zgodnie" z harmonogramem 
p atno'ci,"o"którym"mowa"w"ust."4,"w"terminie"do"15 dni kalendarzowych od"zako%czenia"okresu"
rozliczeniowego, z"zastrze$eniem,"$e"ko%cowy"wniosek"o"p atno'#"sk adany" jest w terminie do 
30 dni kalendarzowych" od" dnia" zako%czenia" okresu" realizacji" Projektu, przy jednoczesnym 
zwrocie niewykorzystanych transz dofinansowania zgodnie z Poleceniem!S u%bowym Nr 9/2016 
Marsza ka! Województwa! Ma opolskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w! sprawie! szczegó owych!
regulacji! dotycz$cych! projektów! realizowanych! przez! Województwo! Ma opolskie! ze! #rodków!
RPO WM na lata 2014-2020! w! zakresie! rozlicze&! finansowych,! informowania! 
o!nieprawid owo#ciach!oraz!wprowadzania!zmian!w!projekcie. 

11. W przypadku"wsparcia"stanowi!cego"pomoc"publiczn!/pomoc"de"minimis udzielan!"w"ramach"
realizacji Programu" maj!" zastosowanie" wszelkie" w a'ciwe" przepisy" prawa" wspólnotowego 
i" krajowego" dotycz!ce" zasad" udzielania" tej" pomocy," obowi!zuj!ce" w" momencie" podpisania"
Umowy z uczestnikiem Projektu.13 

12. Ka$dy"wydatek"kwalifikowalny poniesiony w trakcie realizacji Projektu powinien"zosta#"uj&ty"we"
wniosku o p atno'#" przekazywanym do IP w" terminie" do" trzech" miesi&cy od dnia jego 
poniesienia. 

13. W"zwi!zku" z" realizacj!"Projektu" Beneficjentowi przys uguj!," zgodnie" z" wytycznymi," o"których"
mowa"w"§"1"pkt"52 lit. e, koszty"po'rednie"rozliczane"stawk!"rycza tow!"w"wysoko'ci"��"+"
poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu kosztów 
bezpo'rednich14,"z"zastrze$eniem"ust. 15 i 17. 

14. Wydatki rozliczone" zgodnie" ze" stawk!" rycza tow! s!" traktowane" jako" wydatki" faktycznie"
poniesione. 

                                                           
12 Je'li"dotyczy. 
13 W"przypadku,"gdy"pomocy"publicznej/pomocy"de"minimis"b&dzie"udziela "Beneficjent.  
14 Z"pomniejszeniem"kosztu"racjonalnych"usprawnie%,"o"których"mowa"w"Wytycznych!w!zakresie!realizacji!zasady!równo#ci!
szans!i!niedyskryminacji,!w!tym!dost"pno#ci!dla!osób!z!niepe nosprawno#ciami!oraz!zasady!równo#ci!szans!kobiet!i!m"%czyzn!
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
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15. W przypadku pomniejszenia warto'ci" wydatków" kwalifikowalnych i/lub na o$enia" na" Projekt"
korekty finansowej, o których mowa" w" §" 9," koszty" po'rednie" ulegaj!" proporcjonalnemu"
obni$eniu. 

16. Wysoko'#" kosztów" po'rednich" jest" rozliczana" zgodnie" z" ustalon!" stawk!" rycza tow!" i" jest"
uzale$niona" od" wysoko'ci" zatwierdzonych" bezpo'rednich" kosztów" kwalifikowalnych" Projektu, 
uj&tych"w"danym"wniosku"o"p atno'#. 

17. Ostateczna" warto'#" kosztów" po'rednich" Projektu" zostanie" potwierdzona" na" etapie"
zatwierdzania ko%cowego"wniosku"o"p atno'#. 

18. Wydatki" w" ramach" Projektu" mog!" obejmowa#" koszt" podatku" od" towarów" i" us ug," zgodnie" 
ze" z o$onym" przez" Beneficjenta i/lub" Partnerów o'wiadczeniem stanowi!cym" za !cznik" nr" 3" 
do"Uchwa y.15 

19. Realizator Projektu rozlicza" dobra/us ugi" obj&te" stawkami" jednostkowymi," zgodnie" 
z"Wytycznymi,"o"których"mowa"w"§"1"pkt"52 lit. e oraz zgodnie z wnioskiem.16 

20. Kwota" wydatków" kwalifikowalnych rozliczanych stawkami jednostkowymi, o" których" mowa" 
w ust. 19 okre'lana"jest"na"podstawie"przemno$enia"ustalonej"stawki"jednostkowej"dla"danego"
typu"dóbr/us ug"przez"ilo'#"dóbr/us ug"faktycznie"wykonanych"w"ramach"Projektu.17 

21. Weryfikacja" wydatków," o" których mowa w ust. 20 dokonywana jest w oparciu o rzeczywisty 
post&p"realizacji"Projektu"i"osi!gni&cie"nast&puj!cych"wska*ników18: 

a) ��������," dokumentami" potwierdzaj!cymi" wykonanie" us ugi" rozliczanej" stawk!"
jednostkow! s!:"�. 

b) ��������," dokumentami" potwierdzaj!cymi" wykonanie" us ugi" rozliczanej" stawk!"
jednostkow!"s!:"� 

c) ��������," dokumentami" potwierdzaj!cymi" wykonanie" us ugi" rozliczanej" stawk!"
jednostkow!  s!:"� 

22. Strony"ustalaj!"nast&puj!ce"warunki"przekazania"transzy"dofinansowania,"z"zastrze$eniem"ust. 
23: 

1) pierwsza" transza" dofinansowania" przekazywana" jest" w" wysoko'ci" okre'lonej w pierwszym 
wniosku"o"p atno'#,"po jego zatwierdzeniu, 

2) kolejne"transze"dofinansowania"(n-1)"przekazywane"s!"po: 

a) z o$eniu"i"zweryfikowaniu"wniosku"o"p atno'#"rozliczaj!cego"ostatni!"otrzyman!"przez"
Beneficjenta transz&" dofinansowania" (n), zgodnie ust. 35-36," w" którym wykazano 
wydatki"kwalifikowalne"rozliczaj!ce"co"najmniej"70+" !cznej"kwoty"otrzymanych transz 
dofinansowania  

oraz 

b) zatwierdzeniu" przez" IP" wniosku" o" p atno'#" rozliczaj!cego" przedostatni!" transz&"
dofinansowania (n-1)19. 

23. W" przypadku" niemo$no'ci dokonania" wyp aty" transzy" dofinansowania" spowodowanej"
okresowym" brakiem" 'rodków, Realizator Projektu ma" prawo" renegocjowa#" harmonogram"
realizacji Projektu"i"harmonogram"p atno'ci,"o"których"mowa"odpowiednio"w"§"8 ust. 7 lit. b i"§"5"
ust. 4. 

24. Odsetki"wynikaj!ce"z"przechowywania"na rachunku bankowym dofinansowania przekazanego 
Beneficjentowi w formie zaliczki ze wspó finansowania"UE"oraz ze wspó finansowania"krajowego"
z" bud$etu" pa%stwa stanowi!" dochód" Beneficjenta i nie podlegaj!" zwrotowi" na mocy ustawy  
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek!samorz$du!terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 
r. poz. 1453 z"pó*n."zm.). 

                                                           
15

 Nale$y"wykre'li#,"je$eli"Beneficjent/Partner"nie"b&dzie"kwalifikowa "kosztu"podatku"od"towarów"i"us ug. 
16 Nale$y"wykre'li#,"je$eli"Beneficjent"nie"b&dzie"rozlicza "kosztów"bezpo'rednich"za"pomoc!"stawek"jednostkowych. 
17 Nale$y"wykre'li#,"je$eli"Beneficjent"nie"b&dzie"rozlicza "kosztów"bezpo'rednich"za"pomoc!"stawek"jednostkowych. 
18 Nale$y"wykre'li#,"je$eli"Beneficjent"nie"b&dzie"rozlicza "kosztów"bezpo'rednich"za"pomoc!"stawek"jednostkowych. 
19 Zapis  ten nie ma zastosowania przy przekazywaniu  pierwszej i drugiej transzy. 
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25. Beneficjent, któremu"w"danym"roku"bud$etowym"przekazane"zosta y"transze"w"formie"zaliczki,"
zobowi!zany" jest" do" ich" wydatkowania" w" cz&'ci" dotycz!cej" wspó finansowania" krajowego"
z bud$etu"pa%stwa w terminie do 31 grudnia danego roku. Zwrot"niewykorzystanych"'rodków"
dokonywany jest zgodnie z Poleceniem! S u%bowym! Nr 9/2016 Marsza ka! Województwa!
Ma opolskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w! sprawie! szczegó owych! regulacji! dotycz$cych!
projektów!realizowanych!przez!Województwo!Ma opolskie!ze!#rodków!RPO!WM!na!lata!2014-
2020! w! zakresie! rozlicze&! finansowych,! informowania! o! nieprawid owo#ciach! oraz!
wprowadzania zmian w projekcie. 

26. W" przypadku" zwrotu" niewykorzystanych" 'rodków" wspó finansowania" krajowego" z" bud$etu"
pa%stwa"otrzymanych"w"formie"zaliczki"po"terminie,"o"którym"mowa"w"ust."25 , nalicza si&"odsetki 
w" wysoko'ci" okre'lonej" jak" dla" zaleg o'ci" podatkowych." Zwrot dokonywany jest zgodnie  
z Poleceniem!S u%bowym!Nr 9/2016 Marsza ka!Województwa!Ma opolskiego z dnia 4 sierpnia 
2016 r. w! sprawie! szczegó owych! regulacji! dotycz$cych! projektów! realizowanych! przez!
Województwo! Ma opolskie! ze! #rodków! RPO! WM! na! lata! 2014-2020! w! zakresie! rozlicze&!
finansowych,!informowania!o!nieprawid owo#ciach oraz wprowadzania zmian w projekcie. 

Wniosek o p!atno"# 

27. Realizator Projektu sk ada"pierwszy"i kolejne wnioski o"p atno'#"zgodnie z zapisami odpowiednio 
ust. 9, 10 i 33, co do zasady raz"na"trzy"miesi!ce,"w"uzasadnionych"przypadkach,"za"zgod!"IP,"
raz na sze'#"miesi&cy.  

28. IP zastrzega" sobie" prawo" $!dania" od" Realizatora Projektu z o$enia" dodatkowego" wniosku" 
o"p atno'#. 

29. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie przewiduje" trwa o'#" Projektu" lub" rezultatów,"
Realizator Projektu po okresie realizacji Projektu zobowi!zany" jest" do" okresowego"
przedk adania"do"IP"dokumentów"potwierdzaj!cych"zachowanie"trwa o'ci"Projektu"lub"rezultatu 
zgodnie"z"§"14 ust. 2.  

30. Realizator Projektu zobowi!zuje"si&"do"przedk adania"wraz"z"ka$dym"wnioskiem"o"p atno'#: 

a) informacji o wszystkich Uczestnikach Projektu," zgodnie" z" zakresem" okre'lonym" 
w" za !czniku" nr" 4 do Uchwa y," o" której" mowa" w §" 1" pkt" 41 i" na" warunkach" okre'lonych" 
w wytycznych,"o"których"mowa"w"§"1"pkt 52 lit. g); 

b) o'wiadczenia,"$e"z"rachunku"bankowego"wyodr&bnionego"dla"Projektu"nie"dokonano"wyp at"
niezwi!zanych"z"Projektem; 

c) oprócz"dokumentów"i informacji wskazanych w lit. a) i b), Realizator Projektu zobowi!zuje"si&"
przekaza#"IP w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania wskazane przez 
ni!" dokumenty, potwierdzaj!ce" kwalifikowalno'#" wydatków" uj&tych" we" wniosku  
o p atno'#; Akceptowalnymi"dokumentami"s!"noty"obci!$eniowe/ksi&gowe/uznaniowe"(które"
mog!" by#" wystawione" wy !cznie" w" sytuacji," gdy" do" danej" operacji" nie" maj!" zastosowania 
przepisy"ustawy"VAT)"oraz"refaktury."Nie"dopuszcza"si&"rozliczania"wydatków"na"podstawie"
faktur"pro"forma"oraz"paragonów."Dopuszcza"si&"rozliczanie"wydatków"na"podstawie"faktur"
zaliczkowych,"ale"tylko"w"takim"zakresie,"w"którym"beneficjent"udokumentuje"odbiór"cz&'ci"
us ug/dostaw"(np."protoko ami"odbioru)"lub"je$eli"zosta y"do !czone"faktury"ko%cowe, 

d) dokumentów wymienionych"w"§"5 ust. 2120. 

31. Realizator Projektu zobowi!zuje" si&" do" przekazania" wraz" z" ko%cowym" wnioskiem" o" p atno'#"
wyci!gów"bankowych"przedstawiaj!cych"saldo"na"dzie%"dokonania"zwrotu" niewykorzystanych 
'rodków" w Projekcie lub � w" przypadku" braku" konieczno'ci" zwrotu" 'rodków" � na" dzie%"
sporz!dzenia"wniosku o"p atno'#.  

32. Realizator Projektu sk ada" wniosek" o" p atno'#" w" SL2014" wraz" z" wymaganymi" za !cznikami"
okre'lonymi"w"Wytycznych,"o"których"mowa"w"§"1"pkt"52 lit. g).  

33. W" przypadku" stwierdzenia" braków" formalnych" lub" merytorycznych" w" z o$onym" wniosku" 
o p atno'#," IP mo$e:" dokona#" uzupe nienia" lub" poprawienia" wniosku" o" p atno'#," o" czym"
informuje Beneficjenta," albo" wezwa#" Beneficjenta do" poprawienia" lub" uzupe nienia" wniosku" 
o"p atno'#"lub"do"z o$enia"dodatkowych"wyja'nie%"w"wyznaczonym"terminie." 

                                                           
20 Je'li"dotyczy. 
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34. IP nie"mo$e"poprawia#"lub"uzupe nia#: 

a) zestawienia" dokumentów" potwierdzaj!cych" poniesione" wydatki" obj&te" wnioskiem," 
o"ile"nie"dotyczy"to"oczywistych"omy ek"pisarskich"i"omy ek"rachunkowych, 

b) za !czonych"do"wniosku"o"p atno'#"dokumentów"potwierdzaj!cych"poniesione wydatki. 

35. IP dokonuje weryfikacji ka$dej" wersji wniosku" o" p atno'#" w" terminie" nie" d u$szym" ni$" 37" dni"
roboczych od dnia jego otrzymania. Do ww. terminu nie"wlicza"si&"czasu"oczekiwania"przez"IP" 
na"dokumenty/wyja'nienia,"o"których"mowa"w"ust."30 lit. c) oraz w ust. 37.  

36. W przypadku gdy:  

a)"ko%cowy"wniosek"o"p atno'#"zosta "z o$ony"przed"zako%czeniem"czynno'ci"kontrolnych," 

b) zlecona"zosta a"kontrola"dora*na"Projektu,  

bieg terminu,"o"którym mowa w ust. 35 w"stosunku"do"ww."wniosków"o"p atno'#"ulega przerwaniu 
do dnia przekazania przez Realizatora Projektu do IP informacji o wykonaniu lub zaniechaniu 
wykonania" zalece%" pokontrolnych," chyba" $e" wyniki" kontroli" nie" wskazuj!" 
na" wyst!pienie" wydatków" poniesionych" w" sposób" nieprawid owy i/lub nieprawid owo'ci"
w Projekcie" lub" nie" maj!" wp ywu" na" rozliczenie" ko%cowe" Projektu." O" fakcie" przerwania biegu 
terminu Realizator Projektu zostaje poinformowany pisemnie. 

37. Realizator Projektu zobowi!zuje" si&" do" usuni&cia" b &dów" z" wniosku" o" p atno'#" lub" z o$enia"
pisemnych" wyja'nie%" w" wyznaczonym" przez" IP" terminie," jednak" nie" krótszym" ni$" 5" dni"
roboczych. 

38. Po zweryfikowaniu"wniosku"o"p atno'# IP przekazuje Realizatorowi Projektu w terminie,"o"którym 
mowa w ust. 35 informacj&"o"wyniku"weryfikacji wniosku o"p atno'#, z zastrze$eniem"ust."36. 

39. W terminie 14 dni od daty otrzymania"informacji,"o"której"mowa"w"ust."38 Realizator Projektu, 
zgodnie z art. 24 ust. 10 Ustawy wdro$eniowej, ma" prawo" wnie'#" umotywowane pisemne 
zastrze$enia do"ustale%"IP w"zakresie"wydatków poniesionych nieprawid owo. W przypadku, gdy 
IP nie"przyjmie"ww."zastrze$e%"i"Realizator Projektu nie"zastosuje"si&"do"zalece%"IP dotycz!cych"
sposobu"skorygowania"wydatków"niekwalifikowalnych,"stosuje"si&"odpowiednio zapisy §"6. 

40. Realizator Projektu zobowi!zany" jest" do" rozliczenia" ca o'ci" otrzymanego" dofinansowania" 
w"ko%cowym"wniosku"o"p atno'#." 

Regu!a proporcjonalno"ci 

41. Projekt" rozliczany" jest" na" etapie" ko%cowego" wniosku" o" p atno'#" pod" wzgl&dem" finansowym"
proporcjonalnie" do" stopnia" osi!gni&cia" za o$e% merytorycznych wynikaj!cych" z" wniosku  
o dofinansowanie Projektu," co" jest" okre'lane" jako" �regu a" proporcjonalno'ci�, opisana  
w Wytycznych" w" zakresie" kwalifikowalno'ci" wydatków" w" ramach" Europejskiego" Funduszu"
Rozwoju" Regionalnego," Europejskiego" Funduszu" Spo ecznego" " oraz" Funduszu" Spójno'ci" na"
lata 2014-2020. 

42. Za o$enia" merytoryczne" projektu," o" których" mowa" w" ust." 41," mierzone" s!" poprzez" wska*niki"
produktu"i"rezultatu"bezpo'redniego,"okre'lone"we"wniosku"o"dofinansowanie." 

43. Za" prawid owo" zrealizowan!" cz&'#" Projektu" nale$y" uzna#" cz&'#" rozliczon!" zgodnie" z" regu !"
proporcjonalno'ci." 

44. W przypadku nieosi!gni&cia" za o$e%" merytorycznych projektu, IP" mo$e" uzna#" wszystkie" lub"
odpowiedni!"cz&'#"wydatków"dotychczas"rozliczonych"w ramach Projektu za niekwalifikowalne. 
Wysoko'#" wydatków" niekwalifikowalnych" uzale$niona" jest" od" stopnia" nieosi!gni&cia" za o$e%"
merytorycznych projektu. Wydatki"niekwalifikowalne"obejmuj!"wydatki"zwi!zane"z"tym"zadaniem"
merytorycznym"(zadaniami"merytorycznymi),"którego/ych za o$enia"nie"zosta y"osi!gni&te"oraz 
koszty"po'rednie." 

§ 6. 

Zasady dotycz$ce zwrotu "rodków 

1. Zwroty" 'rodków" dokonywane" s!" zgodnie" z" Poleceniem! S u%bowym! Nr 9/2016 Marsza ka!
Województwa! Ma opolskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. w! sprawie! szczegó owych! regulacji!
dotycz$cych!projektów!realizowanych!przez!Województwo!Ma opolskie!ze!#rodków!RPO WM na 
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lata 2014-2020! w! zakresie! rozlicze&! finansowych,! informowania! o! nieprawid owo#ciach! oraz!
wprowadzania zmian w projekcie. 

2. Je$eli" zostanie" stwierdzone," $e" ca o'#" lub" cz&'#" dofinansowania" zosta a" wykorzystana"
niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, o" których" mowa" w art. 184 ustawy  
o finansach publicznych lub" ca o'#" lub" cz&'#" dofinansowania" zostala pobrana w sposób"
nienale$ny" lub w"nadmiernej"wysoko'ci,"Beneficjent zobowi!zany"jest"do"pokrycia"ze"'rodków"
bud$etu" Województwa" Ma opolskiego" kwoty" przypisanej" do" zwrotu" wraz  
z odsetkami w wysoko'ci"okre'lonej jak"dla"zaleg o'ci"podatkowych, na"zasadach"okre'lonych"
w ustawie o finansach publicznych. 

3. Odsetki" od" 'rodków" dofinansowania" wykorzystanych" niezgodnie" z" przeznaczeniem," 
z naruszeniem odpowiednich" procedur" lub" pobranych" w" sposób" nienale$ny lub  
w" nadmiernej" wysoko'ci," liczone" s!" jak" od" zaleg o'ci" podatkowych" zgodnie" z" odpowiednimi"
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z ust. 1. 

4. W"przypadku"uznania"cz&'ci"wydatków"za"nieprawid owe oraz"konieczno'ci"zwrotu"przyznanego"
dofinansowania"IP"niezw ocznie"informuje"Beneficjenta na"pi'mie"o"swoim stanowisku.  

 

§ 7. 

Dochód 

1. Beneficjent ma" obowi!zek" ujawniania" wszelkich" dochodów," które" powstaj!" w" zwi!zku" 
z realizacj!"Projektu. 

2. W przypadku, gdy Projekt generuje na etapie realizacji dochody, Realizator Projektu wykazuje  
we" wnioskach" o" p atno'#" warto'#" uzyskanego" dochodu" i" dokonuje" jego" zwrotu" zgodnie  
z Poleceniem!S u%bowym!Nr 9/2016 Marsza ka!Województwa!Ma opolskiego z dnia 4 sierpnia 
2016 r. w! sprawie! szczegó owych! regulacji! dotycz$cych! projektów! realizowanych! przez!
Województwo! Ma opolskie! ze! #rodków! RPO! WM! na! lata! 2014-2020! w! zakresie! rozlicze&!
finansowych, informowania o!nieprawid owo#ciach!oraz!wprowadzania!zmian!w projekcie. 

3. IP mo$e"wezwa#"Beneficjenta do zwrotu dochodu w innym terminie. 

4. Przepisy"ust."1"i"2"stosuje"si&"do"dochodów,"które"nie"zosta y"przewidziane"we"wniosku.  

5. W"przypadku"naruszenia"postanowie%"ust."1"lub 2,"stosuje"si&"odpowiednio"przepisy"§"6. 

 

§ 8. 

Prawa i obowi$zki Beneficjenta/Realizatora Projektu 

1. Realizator Projektu jest"zobowi!zany"do"przekazywania"do"IP za"pomoc!"SL2014 m.in.: 

a) harmonogramu"udzielania"zamówie%, w terminie i formie wskazanej przez IP;  

b) wniosków"o"p atno'#; 

c) harmonogramów"p atno'ci;  

d) danych"uczestników"Projektu zgodnie"z"Za !cznikiem"nr"4 do Uchwa y."Dane"te"zbierane"s!"
w" momencie" rozpocz&cia" udzia u" uczestnika" w" Projekcie" i" nale$y" je" wykaza#" w" Systemie 
informatycznym"w"momencie"rozpocz&cia"udzia u"w"pierwszej"formie"wsparcia"w"Projekcie. 

e) aktualnego"harmonogramu"realizacji"zada%"merytorycznych"co do zasady do 20 dnia danego 
miesi!ca"na"miesi!c"kolejny w formie wskazanej przez IP;  

f) danych" dotycz!cych" personelu" merytorycznego zaanga$owanego" w" realizacj&" Projektu. 
Realizator Projektu zobowi!zuje" si&" do" wprowadzania" na" bie$!co21 nast&puj!cych" danych"
w zakresie" anga$owania" personelu" Projektu," w" celu" potwierdzenia" spe nienia" warunków"
okre'lonych"w Wytycznych,"o"których"mowa"w"§"1"pkt"52"lit."e, tj.: 

i. danych"dotycz!cych"personelu"Projektu, w tym:"nr"PESEL,"imi&,"nazwisko; 

                                                           
21 Dane," o" których" mowa" w" tiret i-ii," powinny" by#" wprowadzane" niezw ocznie" po" zaanga$owaniu" osoby" do" Projektu,  
a"dane,"o"których"mowa"w"tiret"iii"� niezw ocznie"po"odebraniu"protoko u. 
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ii. danych" dotycz!cych" formy" zaanga$owania" personelu" w" ramach" Projektu: stanowisko 
(lub przedmiot umowy)," forma" zaanga$owania" w" Projekcie," data" zaanga$owania" do"
Projektu," okres" zaanga$owania" osoby" w" Projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny 
pracy,"je'li"zosta y"okre'lone"w"dokumentach"zwi!zanych"z"jej"zaanga$owaniem; 

iii. w" zakresie" protoko ów" z" wykonania" zada%" � danych dotycz!cych godzin faktycznego 
zaanga$owania"za"dany"miesi!c"kalendarzowy"ze"szczegó owo'ci!"wskazuj!c!"na"rok,"
miesi!c,"dzie%"i"godziny"zaanga$owania." 

Beneficjent" jest" zobowi!zany" równie$" do" przekazywania" do" IP" za" pomoc!" Systemu 
informatycznego"sprawozda%"z"monitorowania"Projektu"w"okresie"trwa o'ci22. 

2. Beneficjent o'wiadcza,"$e"zapozna "si&"z"tre'ci!"i"zobowi!zuje"si& do stosowania wytycznych, 
w" tym" zapisów"Wytycznych w" zakresie" kwalifikowalno'ci" wydatków" w" ramach" Europejskiego"
Funduszu" Rozwoju" Regionalnego," Europejskiego" Funduszu" Spo ecznego" oraz" Funduszu"
Spójno'ci"na"lata"2014-2020,"maj!c"na"wzgl&dzie"nast&puj!ce"zasady:" 

a) w"przypadku"zmiany"wytycznych"w"zakresie"kwalifikowalno'ci"wydatków,"zastosowanie"ma"
najnowsza wersja wytycznych, z"zastrze$eniem"lit."b) i c); 

b) do" oceny" kwalifikowalno'ci" poniesionych" wydatków" stosuje" si&" wersj&" wytycznych ds. 
kwalifikowalno'ci,"obowi!zuj!c!"w"dniu"poniesienia"danego"wydatku,"z"uwzgl&dnieniem"lit."c) 
i d); 

c) do" oceny" prawid owo'ci" umów" zawartych" w" ramach" realizacji" Projektu w wyniku 
przeprowadzonych" post&powa%," w" tym" post&powa%" przeprowadzonych" zgodnie  
z"wymogami"okre'lonymi"w"podrozdziale"6.5"wytycznych,"o"których"mowa"w"§"1"pkt"52"lit."e, 
stosuje" si&" wersj&" obowi!zuj!c!" w" dniu" wszcz&cia" post&powania," które" zako%czy o" si&"
zawarciem" danej" umowy." Wszcz&cie" post&powania" jest" to$same" z" publikacj!" og oszenia  
o"wszcz&ciu"post&powania"lub"zamiarze"udzielenia"zamówienia"lub"o"prowadzonym"naborze"
pracowników" na" podstawie" stosunku" pracy," pod" warunkiem," $e" Beneficjent" udokumentuje"
publikacj&"og oszenia"o"wszcz&ciu"post&powania; 

d) w" przypadku," gdy" og oszona" w" trakcie realizacji Projektu (po podj&ciu" uchwa y! ZWM!
w sprawie!podj"cia!decyzji!o!dofinansowaniu!Projektu) wersja wytycznych, o"których"mowa" 
w §" 1" pkt" 52" lit." e  wprowadza" rozwi!zania" korzystniejsze" dla" Beneficjenta," to" w" sytuacji"
wydatków" poniesionych" przed" dniem" stosowania" nowej" wersji" wytycznych" oraz" umów"
zawartych" w" wyniku" post&powa%" przeprowadzonych" zgodnie" z" wymogami" okre'lonymi" 
w podrozdziale 6.5 wytycznych przed dniem stosowania nowej wersji," stosuje" si&" zasady"
korzystniejsze"dla"Beneficjenta,"o"ile"wydatki"te"nie"zosta y"jeszcze"zatwierdzone"we"wniosku"
o"p atno'#; 

e) ka$da"wersja"wytycznych,"o"których"mowa"w"§"1"pkt"52"lit."e jest stosowana od daty wskazanej 
w" komunikacie" ministra" w a'ciwego" do" spraw" rozwoju" regionalnego," opublikowanym" 
w" Dzienniku" Urz&dowym" Rzeczypospolitej" Polskiej" �Monitor" Polski�." Komunikat" zawiera"
dodatkowo" adres" strony" internetowej" i" portalu," na" których" zostanie" zamieszczona" tre'#"
Wytycznych, 

f) w"przypadku"zmiany"wytycznych"innych"ni$"wskazane"w"lit."a)"zastosowanie"maj!"przepisy"
przej'ciowe" okre'lone" w" tych$e" wytycznych," a" w" przypadku" braku" takich" uregulowa%"
obowi!zuj!"wytyczne"wskazane"w"niniejszych Zasadach w"§"1"pkt 52 chyba,"$e Strony"okre'l!"
inaczej.  

3. Beneficjent zobowi!zuje" si&" do" realizacji" Projektu" z" nale$yt!" staranno'ci!," w" szczególno'ci"
ponosz!c" wydatki" celowo," rzetelnie," racjonalnie" i" oszcz&dnie," zgodnie" z" obowi!zuj!cymi"
przepisami prawa, procedurami przewidzianymi w ramach Programu oraz w" sposób," który"
zapewni" prawid ow!" i" terminow!" realizacj&" Projektu" oraz" osi!gni&cie" celów" i" wska*ników"
zak adanych"we"wniosku"o"dofinansowanie. 

4. Beneficjent"o'wiadcza,"$e"w"przypadku"realizacji niniejszego Projektu"nie"nast&puje"nak adanie"
si&" pomocy" przyznanej" w" ramach" RPO WM z" innymi" 'rodkami" publicznymi" (krajowymi" lub"
zagranicznymi).  

                                                           
22 Nale$y"wykre'li#,"je'li"nie"dotyczy. 
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5. W"przypadku"na o$enia"si&"przyznanego"w"ramach"RPO"WM dofinansowania"z"innymi"'rodkami"
publicznymi" (krajowymi" lub" zagranicznymi)" w"ramach"Projektu,"wyp acone"'rodki,"dla"których"
nast!pi o" podwójne" finansowanie" podlegaj!" zwrotowi" na" zasadach" okre'lonych" 
w"§"6. 

6. Beneficjent zobowi!zuje"si&"do: 

a) przekazania do IP danych w zakresie realizacji" stopnia" spe nienia" wska*nika efektywno'ci"
zatrudnieniowej i"efektywno'ci"spo ecznej w Projekcie w terminie do 100 dni od"zako%czenia"
okresu realizacji Projektu23; 

b) przedstawiania" na" $!danie" IP wszelkich" dokumentów," informacji" i" wyja'nie%" zwi!zanych 
z"realizacj!"Projektu oraz jego funkcjonowaniem w okresie trwa o'ci24, w terminie okre'lonym"
w"wezwaniu,"jednak"nie"krótszym"ni$"5"dni"roboczych; 

c) przestrzegania"przepisów"wspólnotowych"w"zakresie"realizacji"polityk"horyzontalnych. 

7. Beneficjent odpowiada" za" realizacj&" Projektu" zgodnie" z" wnioskiem  
o dofinansowanie, w tym za: 

a) osi!gni&cie"wska*ników"produktu"oraz"rezultatu"okre'lonych"we"wniosku o dofinansowanie; 

b) realizacj&" Projektu" w" oparciu" o" harmonogram" realizacji Projektu," okre'lony" we" wniosku"
o dofinansowanie; 

c) zapewnienie realizacji Projektu przez personel Projektu"posiadaj!cy"kwalifikacje"okre'lone"we"
wniosku o dofinansowanie; 

d) zachowanie"trwa o'ci"Projektu"lub"rezultatów;25 

e) zbieranie" danych" uczestników" Projektu" (osób" lub" podmiotów), zgodnie z Wytycznymi  
w"zakresie"monitorowania,"o"których"mowa"w"§"1"pkt 52 lit. d); 

f) zapewnienie" stosowania" zasady" równo'ci" szans" i niedyskryminacji," w" tym" dost&pno'ci" dla"
osób" z" niepe nosprawno'ciami" oraz" zasady" równo'ci" szans" kobiet" i" m&$czyzn, zgodnie 
z wytycznymi, o"których"mowa"w"§"1"pkt 52 lit. a). 

8. Beneficjent zobowi!zuje" si& do" prowadzenia" wyodr&bnionej" ewidencji" ksi&gowej" dotycz!cej"
realizacji Projektu. Opis" dokumentu" ksi&gowego" potwierdzaj!cego" wydatki" poniesione" 
w" projekcie" powinien" w" szczególno'ci" zawiera#" informacj&" o" wspó finansowaniu" przez" Uni&"
Europejsk!" w" ramach" Regionalnego" Programu" Operacyjnego" Województwa" Ma opolskiego"
2014-2020," numer" umowy," kwot&" dofinansowania" i" kwot&" wk adu" w asnego." Informacje" dot."
zasady"konkurencyjno'ci/rozeznania"rynku"powinny" by#"umieszczone" we" wniosku"o"p atno'#" 
w""cz&'ci"Post&p"finansowy -zestawieniu"dokumentów"w"kolumnie"�Uwagi�. 

9. Beneficjent ponosi wy !czn!" odpowiedzialno'#" wobec" osób" trzecich" za" szkody" powsta e" 
w"zwi!zku"z"realizacj!"Projektu. 

10. Prawa" i" obowi!zki" Beneficjenta wynikaj!ce" z" niniejszych Zasad nie" mog!" by#" przenoszone  
na"rzecz"osób"trzecich"bez"uprzedniej zgody IP. 

11. Realizator Projektu jest"zobowi!zany"do"wspó pracy"z"podmiotami"zewn&trznymi,"realizuj!cymi"
badanie ewaluacyjne na zlecenie IZ RPO WM, IP lub innego podmiotu, który" zawar "
porozumienie z IZ RPO WM lub IP na realizacj&"ewaluacji."Realizator Projektu jest"zobowi!zany"
do przekazywania ka$dorazowo"na"wniosek"ww. podmiotów"dokumentów"i"udzielania informacji 
na"temat"realizacji"Projektu,"niezb&dnych"do"przeprowadzenia"badania"ewaluacyjnego. 

12. W przypadku realizowania Projektu przez" Beneficjenta" dzia aj!cego" w formie partnerstwa, 
Umowa o partnerstwie okre'la"odpowiedzialno'#"Beneficjenta oraz Partnera/Partnerów"wobec"
osób"trzecich"za"dzia ania"wynikaj!ce"z"niniejszych Zasad. 

13. Beneficjent" ponosi" odpowiedzialno'#" wzgl&dem" IP" za" realizacj&" Projektu" przez"
Partnera/Partnerów.26 

                                                           
23 Nale$y"wykre'li#,"je'li"nie"dotyczy. 
24 Nale$y"wykre'li#,"je'li nie dotyczy. 
25

 Je'li"dotyczy. 
26 Je'li"dotyczy. 
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14. Beneficjent" zapewnia," $e" osoby" dysponuj!ce" 'rodkami" dofinansowania" Projektu," tj." osoby"
upowa$nione"do"podejmowania"wi!$!cych"decyzji"finansowych"w"imieniu"Beneficjenta,"nie"s!"
prawomocnie skazane za przest&pstwo"przeciwko"mieniu,"przeciwko"obrotowi"gospodarczemu,"
przeciwko" dzia alno'ci" instytucji" pa%stwowych" oraz" samorz!du" terytorialnego," przeciwko"
wiarygodno'ci"dokumentów"lub"za"przest&pstwo"skarbowe. 

15. Przyj&cie" danego" Projektu" do" realizacji" nie oznacza, $e" wszystkie" wydatki," które" Beneficjent 
przedstawi" we" wniosku" o" p atno'# w trakcie realizacji Projektu zostan!" po'wiadczone,"
zrefundowane lub rozliczone (w przypadku systemu zaliczkowego). Ocena" kwalifikowalno'ci"
poniesionego wydatku dokonywana jest przede wszystkim w trakcie realizacji Projektu poprzez 
weryfikacj&" wniosków" o" p atno'#" oraz" w trakcie kontroli Projektu," w" szczególno'ci" kontroli"
w miejscu realizacji Projektu lub siedzibie Realizatora Projektu." Ocena" kwalifikowalno'ci"
poniesionych" wydatków" jest"prowadzona" tak$e"po" zako%czeniu"realizacji" Projektu w zakresie 
obowi!zków"na o$onych"na"Beneficjenta w niniejszych Zasadach oraz"wynikaj!cych"z"przepisów"
prawa. 

16. W chwili przyznawania pomocy publicznej i/lub" pomocy" de" minimis" znajduj! zastosowanie 
wszelkie"w a'ciwe"przepisy"prawa"wspólnotowego"i"krajowego"dotycz!ce"zasad"jej"udzielania." 
Beneficjent o'wiadcza,"$e"znane"mu"s!"obowi!zki"wynikaj!ce"z"udzielania"pomocy"publicznej"
i/lub pomocy de minimis, w tym w" szczególno'ci" obowi!zek" sporz!dzania  
i" przedstawiania" Prezesowi" Urz&du" Ochrony" Konkurencji" i" Konsumentów" sprawozda%  
o udzielonej pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o! post"powaniu! w! sprawach! dotycz$cych! pomocy! publicznej (t.j. Dz. U.  
z 2016 r. poz.1808 z"pó*n."zm.)."W"przypadku"realizacji"projektów"w"partnerstwie,"obowi!zki,  
o"których"mowa"w zdaniu drugim dotycz!"równie$"Partnera/Partnerów. 

17. IP zastrzega sobie prawo otrzymywania od Beneficjenta informacji o udzielonej pomocy 
publicznej i/lub pomocy de minimis w terminach wskazanych przez IP.  

18. Realizator Projektu jest"zobowi!zany"przekazywa#"do"IP, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, 
kopie" informacji" pokontrolnych" lub" innych" dokumentów" spe niaj!cych" te" funkcje," powsta ych" 
w toku kontroli prowadzonych przez inne ni$"IP, a uprawnione"do"tego"instytucje,"je$eli"kontrole"
te"dotyczy y"przedmiotowego Projektu.  

19. Je$eli" Projekt" realizowany jest w partnerstwie," Beneficjent" zobowi!zuje" Partnera/Partnerów, 
poprzez zawarcie w Umowie o partnerstwie stosownych" postanowie%, do przestrzegania 
obowi!zków"wynikaj!cych"z"niniejszych Zasad.   

20. IP" zobowi!zuje" Beneficjenta" do" zapewnienia" udzia u" w" Projekcie" osobom" niepe nosprawnym"
poprzez"zastosowanie"mechanizmu"racjonalnych"usprawnie%,"zgodnie"z"wytycznymi, o"których"
mowa"w"§"1"pkt"52 lit. a).  

 

§ 9. 

Korekty finansowe i pomniejszenia warto"ci wydatków kwalifikowalnych  

1. W" przypadku" stwierdzenia" wyst!pienia" nieprawid owo'ci" indywidualnej, na" ka$dym" etapie"
realizacji Projektu IP dokonuje pomniejszenia"warto'ci"wydatków"kwalifikowalnych"i/lub  nak ada 
korekt&" finansow!" na" Projekt," co" mo$e" skutkowa# obni$eniem" wspó finansowania" UE" oraz"
wspó finansowania"krajowego"z"bud$etu"pa%stwa,"o"których"mowa"w"§"1"ust."5"Uchwa y. 

2. Stwierdzenie" wyst!pienia" nieprawid owo'ci" i" na o$enie" korekty" finansowej" odbywa" si&" 
na podstawie przepisów"Ustawy wdro$eniowej oraz Ustawy o finansach publicznych. 

3. W"przypadku"stwierdzenia"wyst!pienia"nieprawid owo'ci: 

a) przed" z o$eniem" przez" Realizatora Projektu wniosku o p atno'#" � Realizator Projektu 
przedk adaj!c" IP wniosek" o" p atno'#" rozliczaj!cy" wydatki" obj&te" nieprawid owo'ci!" ma"
obowi!zek" obni$y#" wydatki" kwalifikowalne" o" kwot&" wydatków" poniesionych" nieprawid owo,"
proporcjonalnie w cz&'ci" odpowiadaj!cej" wspó finansowaniu" UE" i" wspó finansowaniu"
krajowemu" z" bud$etu" pa%stwa." W" miejsce" wydatków" nieprawid owych," Realizator Projektu 
mo$e" przedstawi#" inne" wydatki" kwalifikowalne" nieobarczone" b &dem." Poziom"
wspó finansowania" UE" i wspó finansowania" krajowego" z" bud$etu" pa%stwa" dla" projektu" 
w"takim"przypadku"nie"ulega"obni$eniu. W"przypadku"projektów"finansowanych""ze"'rodków"
zaliczki, stwierdzenie" nieprawid owo'ci" przed" z o$eniem" wniosku" o" p atno'#," nak ada" na"
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beneficjenta" obowi!zek" dokonania" zwrotu" dofinansowania," proporcjonalnie" w" cz&'ci"
dotycz!cej" wspó finansowaniu" UE" i" wspó finansowaniu" krajowemu" z" bud$etu" pa%stwa" od"
wydatków"uznanych"za"niekwalifikowalne"wraz"z"odsetkami"w"wysoko'ci"okre'lonej"jak"dla"
zaleg o'ci"podatkowych"liczonymi"od"dnia"przekazania"'rodków"do"dnia"zwrotu,"na"rachunek"
bankowy wskazany przez IP RPO WM ; 

b) przed"zatwierdzeniem"wniosku"o"p atno'#" � IP dokonuje pomniejszenia"warto'ci"wydatków"
kwalifikowalnych" uj&tych" we" wniosku" o" p atno'#" z o$onym" przez" Realizatora Projektu  
o" kwot&" wydatków" poniesionych" nieprawid owo," proporcjonalnie" w" cz&'ci" odpowiadaj!cej"
wspó finansowaniu" UE" i" wspó finansowaniu" krajowemu" z" bud$etu" pa%stwa. Realizator 
Projektu, w" miejsce" wydatków" nieprawid owych," mo$e" przedstawi#" inne" wydatki"
kwalifikowalne," nieobarczone" b &dem." Poziom" wspó finansowania" UE" i wspó finansowania"
krajowego" z" bud$etu" pa%stwa" dla" projektu" w" takim" przypadku" nie" ulega" obni$eniu.  
W"przypadku"projektów"finansowanych"  ze"'rodków"zaliczki,"stwierdzenie"nieprawid owo'ci"
przed" zatwierdzeniem" wniosku" o" p atno'#," nak ada" na" beneficjenta" obowi!zek" dokonania"
zwrotu" dofinansowania," proporcjonalnie" w" cz&'ci" dotycz!cej" wspó finansowaniu" UE" 
i" wspó finansowaniu" krajowemu" z" bud$etu" pa%stwa" od" wydatków" uznanych" za"
niekwalifikowalne"wraz"z"odsetkami"w"wysoko'ci"okre'lonej"jak"dla"zaleg o'ci"podatkowych"
liczonymi"od"dnia"przekazania"'rodków do dnia zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez 
IP RPO WM;  

c) w" uprzednio" zatwierdzonym" wniosku" o" p atno'#" � IP nak ada" korekt&" finansow!,  
a"Beneficjent"zobowi!zany"jest"do"zwrotu"ze"'rodków"bud$etu"Województwa"Ma opolskiego"
dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaleg o'ci" podatkowych, zgodnie 
z zasadami"okre'lonymi"w"§"6. Realizator Projektu w"miejsce"nieprawid owych"wydatków"nie"
ma"prawa"przedstawienia"do"wspó finansowania" innych"wydatków"nieobarczonych"b &dem. 
Poziom"dofinansowania"okre'lony"w §"1"ust."5"Uchwa y ulega"obni$eniu; 

d) w postaci niewykonania wska*nika w Projekcie � IP ma"prawo"do"na o$enia"korekty"finansowej"
i/lub"pomniejszenia"warto'ci"wydatków"kwalifikowalnych; 

e) w" postaci" nieosi!gni&cia" b!d*" niezachowania" w" okresie" trwa o'ci" Projektu" wska*ników"
rezultatu, wskazanych we wniosku o dofinansowanie �  IP ma"prawo"do"na o$enia"korekty"
finansowej proporcjonalnie do okresu, w którym"trwa o'#"Projektu"nie"zosta a"zachowana lub 
procentu"niezrealizowania"wska*nika; 

f) w" postaci" niedope nienia" przez" Beneficjenta obowi!zków" w" zakresie" prowadzenia 
wyodr&bnionej" ewidencji" ksi&gowej" � IP ma" prawo" do" na o$enia" korekty" finansowej" i/lub 
pomniejszenia warto'ci"wydatków"kwalifikowalnych; 

g) w" postaci" niedope nienia" przez" Beneficjenta obowi!zków" informacyjnych, w tym  
w" szczególno'ci" okre'lonych" w" §" 12" � IP ma" prawo" do" na o$enia" korekty" finansowej" i/lub 
pomniejszenia"warto'ci"wydatków"kwalifikowalnych; 

h) w"postaci"niedope nienia"przez"Beneficjenta obowi!zków"w"zakresie"archiwizacji"dokumentów"
� IP ma" prawo" do" na o$enia" korekty" finansowej" i/lub pomniejszenia warto'ci" wydatków"
kwalifikowalnych; 

i) w"postaci"niewykonania"zalece%"pokontrolnych"� IP"ma"prawo"do"na o$enia"korekty"finansowej"
i/lub"pomniejszenia"warto'ci"wydatków"kwalifikowalnych. 

4. Wysoko'#" korekty" finansowej w" przypadkach" okre'lonych" w" ust." 3" lit. d-i) IP mo$e ustali#"
indywidualnie,"maj!c"na"wzgl&dzie"wag&"oraz"charakter nieprawid owo'ci." 

5. W" przypadku" na o$enia" korekty" finansowej" i/lub" pomniejszenia" warto'ci" wydatków"
kwalifikowalnych koszty" po'rednie" rozliczane" zgodnie" ze" stawk!" rycza tow!" ulegaj!"
proporcjonalnemu" obni$eniu" i" podlegaj!" procedurze" zwrotu" zgodnie" z" zasadami" okre'lonymi" 
w §"6. 

6. W przypadku, o którym"mowa"w"ust."3"lit. b), je$eli"Beneficjent nie"zgadza"si&"ze"stwierdzeniem"
wyst!pienia"nieprawid owo'ci"oraz"pomniejszeniem"warto'ci"wydatków"kwalifikowalnych"uj&tych"
we"wniosku"o"p atno'#,"mo$e"zg osi#"umotywowane"pisemne zastrze$enia"zgodnie"z"zasadami"
i"terminami"okre'lonymi"w"§"5 ust. 39. 
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§ 10. 

Stosowanie przepisów dotycz$cych zamówie%  

1. Beneficjent zobowi!zany jest do przygotowania i przeprowadzenia w ramach Projektu 
post&powania"o"udzielenie"zamówienia w"sposób"zapewniaj!cy"przejrzysto'#"oraz zachowanie 
uczciwej"konkurencji"i"równe"traktowanie wykonawców. 

2. Udzielanie"zamówienia"w"ramach"Projektu"nast&puje"zgodnie"z: 

a) ustaw!"Pzp"� w"przypadku"Beneficjenta"b&d!cego"podmiotem"zobowi!zanym"zgodnie"z art. 
3 ustawy Pzp do jej stosowania, albo 

b) zasad!" konkurencyjno'ci," o" której" mowa" w" Wytycznych" w" zakresie" kwalifikowalno'ci"
wydatków" w" ramach" Europejskiego" Funduszu" Rozwoju" Regionalnego," Europejskiego"
Funduszu"Spo ecznego"oraz"Funduszu"Spójno'ci"na"lata"2014-2020, w przypadku: 

i)" Beneficjenta" nieb&d!cego" zamawiaj!cym" w" rozumieniu" Pzp - w" przypadku" zamówie%"
przekraczaj!cych"warto'#"50"tys."PLN"netto,"tj."bez"podatku"od"towarów"i"us ug"(VAT),"" 

ii)"Beneficjenta"b&d!cego"zamawiaj!cym"w"rozumieniu"ustawy"Pzp"- w"przypadku"zamówie%"
o" warto'ci" równej" lub" ni$szej" ni$" kwota" okre'lona" w" art." 4 pkt 8 Pzp, a jednocze'nie"
przekraczaj!cej" 50" tys." PLN" netto," tj." bez" podatku" od" towarów" i" us ug" (VAT)," lub" 
w"przypadku"zamówie%"sektorowych"o"warto'ci"ni$szej"ni$"kwota"okre'lona"w przepisach 
wydanych"na"podstawie"art."11"ust."8"Pzp,"a" jednocze'nie"przekraczaj!cej"50" tys." PLN"
netto,"tj."bez"podatku"od"towarów"i"us ug"(VAT). 

c) rozeznaniem rynku," o"którym" mowa" w"Wytycznych" w" zakresie" kwalifikowalno'ci" wydatków" 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Spo ecznego"oraz"Funduszu"Spójno'ci"na"lata"2014-2020"dla"zamówie%"o"warto'ci"od"20"tys."
PLN"netto"do"50"tys."PLN"netto"w !cznie,"tj."bez"podatku"od"towarów"i"us ug"(VAT)." 

3. IP w przypadku naruszenia przez Beneficjenta warunków"i"procedur"postepowania"o"udzielemie"
zamówienia," IP uznaje ca o'#" lub" cz&'#" wydatków zwi!zanych" z" tym" zamówieniem" za"
niekwalifikowane. Obni$enie" warto'ci" korekt" finansowych" oraz" wydatków" poniesionych"
nieprawid owo"dokonywane"jest"zgodnie"z"Taryfikatorem. 

4. Za" nienale$yte" wykonanie" zamówienia" Beneficjent stosuje kary umowne," które" wskazane" s!" 
w"umowie"zawieranej"z"wykonawc!."W"sytuacji"niewywi!zania"si&"przez"wykonawc&"z"warunków"
umowy o zamówienie"przy"jednoczesnym"niezastosowaniu"kar"umownych,"IP"mo$e"uzna#"cz&'#"
wydatków"zwi!zanych"z"tym"zamówieniem"za"niekwalifikowalne. 

5. Beneficjent"powinien"wymaga#"od"wykonawcy,"zgodnie z art. 22 ust. 2 lub art. 29 ust. 427 ustawy 
Pzp," w" przypadku" udzielania" zamówie% wskazanych w ust. 2 lit. a oraz ust. 2 lit. b," których"
przedmiotem"s!"us ugi"cateringowe,"aby:" 

a) jego dzia alno'#"obejmowa a"spo eczn!"i"zawodow!"integracj&"osób"b&d!cych"cz onkami"co"
najmniej"jednej"z"poni$szych"grup"spo ecznie"marginalizowanych: 

i. osób"niepe nosprawnych"w"rozumieniu"ustawy"z"dnia"27"sierpnia"1997"r."o rehabilitacji 
zawodowej!i!spo ecznej!oraz!zatrudnianiu!osób!niepe nosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777 i 935);  

ii. bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292 i 1321); 

iii. osób" pozbawionych" wolno'ci" lub" zwalnianych" z" zak adów" karnych," o" których" mowa"
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 
665, 666 i 768),,"maj!cych"trudno'ci"w"integracji"ze"'rodowiskiem; 

iv. osób" z" zaburzeniami" psychicznymi" w" rozumieniu" ustawy" z" dnia" 19" sierpnia" 1994" r."
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882); 

v. osób"bezdomnych"w"rozumieniu"ustawy"z"dnia"12"marca"2004"r." o!pomocy!spo ecznej!
(Dz. U. z 2016 r. poz. 930,"z"pó*n. zm.); 

                                                           
27 W przypadku"zmiany"przepisów"ustawy"Pzp"nale$y"stosowa#"przepisy"dotycz!ce"klauzul"spo ecznych w ich aktualnym 
brzmieniu. 
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vi. osób," które" uzyska y" w" Rzeczypospolitej" Polskiej" status" uchod*cy" lub" ochron&"
uzupe niaj!c!," o" których" mowa" w" ustawie" z" dnia" 13" czerwca" 2003" r." o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60);  

vii. osób"do"30."roku"$ycia"oraz"po"uko%czeniu"50."roku"$ycia,"posiadaj!cych"status"osoby"
poszukuj!cej"pracy,"bez"zatrudnienia; 

viii. osób" b&d!cych" cz onkami" mniejszo'ci" znajduj!cej" si&" w" niekorzystnej" sytuacji,"
w szczególno'ci"b&d!cych"cz onkami"mniejszo'ci"narodowych"i"etnicznych"w rozumieniu 
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o!mniejszo#ciach!narodowych!i etnicznych!oraz!o!j"zyku!
regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823).  

lub: 

b) w"zwi!zku"z"realizacj!"zamówienia"zatrudnia "osob&(y)"z"co"najmniej"jednej"z"poni$szych"grup: 

i. bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy; 

ii. m odocianych," o" których" mowa" w" przepisach" prawa" pracy," w" celu" przygotowania"
zawodowego; 

iii. osób"niepe nosprawnych"w"rozumieniu"ustawy"z"dnia"27"sierpnia"1997"r." o rehabilitacji 
zawodowej!i!spo ecznej!oraz!zatrudnianiu!osób!niepe nosprawnych; 

iv. innych"osób"ni$"okre'lone"w"tiret i," ii," iii,"o"których"mowa"w"ustawie"z"dnia"13 czerwca 
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828)  lub" we" w a'ciwych"
przepisach" pa%stw" cz onkowskich" Unii" Europejskiej" lub" Europejskiego" Obszaru"
Gospodarczego. 

6. W" przypadku," gdy" zamówienie" b&dzie" obejmowa o" równocze'nie" inne" dostawy," roboty"
budowlane" lub" us ugi," zastosowanie" klauzuli" spo ecznej" b&dzie" konieczne" wówczas," gdy"
warto'ciowy"udzia "us ug"cateringowych"w danym"zamówieniu"b&dzie"najwi&kszy. 

7. W"przypadku"niezastosowania"klauzul"spo ecznych,"o"których"mowa"w"ust."5,"IP"mo$e"uzna#,"
$e" zamówienie" zosta o" przeprowadzone" niezgodnie" z" postanowieniami" niniejszych Zasad 
i uzna#"ca o'#"lub"cz&'#"wydatków"za"wydatki"poniesione"nieprawid owo."" 

8. W"przypadkach,"w"których"w"wyniku"przeprowadzenia"post&powania"o"udzielenie zamówienia"
publicznego" (przetargu)" lub" post&powania" wed ug" zasady" konkurencyjno'ci" z zastosowaniem 
wymaga%"okre'lonych"w"ust. 5 nie"wp yn& a"$adna"oferta"lub"wp yn& y"tylko"oferty"podlegaj!ce"
odrzuceniu" albo" wszyscy" wykonawcy" zostali" wykluczeni" z" post&powania" lub" nie" spe nili"
warunków" udzia u" w" post&powaniu," IP" mo$e" na" wniosek" Beneficjenta," wyrazi#" zgod&" na"
niestosowanie" wymaga%" okre'lonych" w ust. 5 w" kolejnym" post&powaniu" dotycz!cym" tego"
samego przedmiotu i prowadzonego na tych samych warunkach. 

9. Beneficjent" udzielaj!cy" zamówienia," o" którym" mowa" w" ust." 2" lit." b)," jest" zobowi!zany"
w szczególno'ci"do"upublicznienia"zapytania"ofertowego"w"Bazie"Konkurencyjno'ci"Funduszy"
Europejskich,"dost&pnej"pod"adresem: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

10. W"zakresie"nieuregulowanym"w"niniejszym"paragrafie"Zasad,"Beneficjent"zobowi!zany"jest"do"
przeprowadzenia" post&powania" o" udzielenie" zamówienia," zgodnie" z" zapisami" Wytycznych" 
w" zakresie" kwalifikowalno'ci" wydatków" w" ramach" Europejskiego" Funduszu" Rozwoju"
Regionalnego,"Europejskiego"Funduszu"Spo ecznego"oraz"Funduszu"Spójno'ci"na"lata"2014-
2020. 

§ 11. 

Kontrola 

1. Beneficjent zobowi!zuje si&" podda#" kontroli" w" zakresie" prawid owo'ci" realizacji" Projektu"
dokonywanej przez IP oraz inne podmioty uprawnione do jej prowadzenia. Kontrola"mo$e"mie#"
charakter"planowy"albo"dora*ny. 

2. Kontrola"planowa"Projektu"mo$e"obejmowa#"nast&puj!ce"rodzaje"kontroli: 

a) kontrola" w" miejscu" realizacji" lub" siedzibie" Beneficjenta," która" ma" na" celu" kompleksowe"
sprawdzenie" faktycznego" stanu" realizacji" Projektu," zgodno'ci" realizowanego" Projektu" 
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z Uchwa !," o" której"mowa" w" § 1 pkt 41 oraz informacjami przedstawionymi we wnioskach 
o p atno'#" na" podstawie" dokumentacji" merytorycznej" i" finansowej" Projektu," sprawdzenie"
dostarczenia" towarów" i" us ug" wspó finansowanych" w" ramach" Projektu," potwierdzenie"
faktycznego" poniesienia" wydatków," a" tak$e zgodno'ci" Projektu" z" celami" szczegó owymi"
Regionalnego" Programu" Operacyjnego" Województwa" Ma opolskiego" 2014-2020 oraz  
z" obowi!zuj!cymi" przepisami" prawa," zasadami" unijnymi" i" krajowymi" oraz" wytycznymi."
Dodatkowo"mo$e"by#"przeprowadzona"odr&bna"kontrola"zamówie%"w"siedzibie"Beneficjenta"
lub"w"siedzibie"IP"na"podstawie"dokumentacji"przes anej"przez"Beneficjenta""poprzez"SL"2014, 

b) kontrola" w" miejscu" realizacji" Projektu" prowadzona" w" formie" wizyty" monitoringowej," której"
celem jest weryfikacja rzeczywistej realizacji"Projektu"oraz"faktycznego"post&pu"rzeczowego"
Projektu w miejscu" prowadzenia" dzia a%" merytorycznych" (np. w miejscu" szkolenia," sta$u,"
konferencji),  

c) kontrola"na"zako%czenie"realizacji"Projektu,"która"polega"na"weryfikacji"ko%cowego"wniosku"
o p atno'#" oraz" na" sprawdzeniu" kompletno'ci" i" prawid owo'ci" dokumentacji" zwi!zanej"
z realizacj!"Projektu,"która"jest"dost&pna"w"siedzibie"kontroluj!cego."Kontrola"na"zako%czenie"
realizacji"Projektu"mo$e"równie$"polega#"na"sprawdzeniu"efektu"rzeczowego"w"miejscu"jego"
realizacji lub w siedzibie Beneficjenta, 

d) kontrola" trwa o'ci28," o" której" mowa" w" §" 14 przeprowadzana w siedzibie  IP na podstawie 
dokumentacji"przes anej"przez"Beneficjenta"poprzez"SL2014,"w szczególno'ci"na"podstawie"
sprawozdania"z"trwa o'ci."W"uzasadnionych"przypadkach"kontrola"trwa o'ci"mo$e"odbywa#"
si&"w"miejscu"realizacji"lub"w"siedzibie"Beneficjenta. 

3. Kontrola"dora*na"przeprowadzana"jest"w"miejscu"realizacji"lub"siedzibie"Beneficjenta."Kontrola"
dora*na" mo$e" by#" przeprowadzona" szczególnie" w" przypadku:" otrzymania" przez" jednostk&"
kontroluj!c!" skarg;" uchylania" si&" przez" Beneficjenta" od" obowi!zku" sk adania" wniosków"
o p atno'#" zgodnie" z" Uchwa !," o" której" mowa" w" § 1 pkt 41;" konieczno'ci" zweryfikowania"
poprawno'ci" wykonania" zalece%" pokontrolnych" przez" Beneficjenta;" konieczno'ci"
zweryfikowania" poziomu" osi!gni&cia" zak adanych" wska*ników." Zakres" przedmiotowy" kontroli"
dora*nej"jest"okre'lany"indywidualnie. 

4. Kontrola"mo$e"zosta#"przeprowadzona"zarówno"w"siedzibie"Realizatora Projektu, w siedzibie 
Partnera/Partnerów29, jak i w miejscu realizacji Projektu i/lub" ka$dym" miejscu" bezpo'rednio"
zwi!zanym"z"realizacj!"Projektu,"przy"czym"niektóre"czynno'ci"kontrolne"mog!"by#"prowadzone"
w" siedzibie" podmiotu" kontroluj!cego" na" podstawie" danych" i" dokumentów" zamieszczonych" 
w SL2014 i innych"dokumentów"przekazywanych"przez"Beneficjenta lub Partnera/Partnerów30, 
w terminach, o" których" mowa" w" ust." 7 i 8," z" zastrze$eniem" ust." 6. W" przypadku" projektów"
zak adaj!cych"zlecanie"us ug"przez"Beneficjenta"podmiotom"trzecim"dopuszcza"si&"mo$liwo'#"
przeprowadzenia"czynno'ci"kontrolnych"u"tych"podmiotów." 

5. Zakres"kontroli"ustalany"jest"przy"uwzgl&dnieniu"stanu zaawansowania realizacji Projektu i jego 
rozliczenia.  

6. W przypadku, gdy zakres kontroli" obejmuje" jedynie" weryfikacj&" prawid owo'ci"
przeprowadzonych" post&powa%" o" udzielenie" zamówie%," o których" mowa" w" §" 10, Realizator 
Projektu mo$e" zosta#" zobowi!zany" przez" IP" do" przekazania" pe nej" dokumentacji  
z"przeprowadzonego"post&powania"o"udzielenie"zamówienia"podlegaj!cego"kontroli"w"terminie"
wskazanym zgodnie z ust. 7 poprzez SL2014." IP"ma"prawo" wezwa#"Realizatora Projektu do 
uzupe nienia"niekompletnej"dokumentacji"lub"z o$enia"wyja'nie%."Brak"z o$enia"uzupe nie%"i/lub"
wyja'nie%"w"wyznaczonym"terminie"skutkuje"przeprowadzeniem"kontroli"w"oparciu"o dotychczas 
zgromadzon!"dokumentacj&." 

7. Realizator Projektu jest powiadamiany o terminie, zakresie i rodzaju planowanej kontroli,"o"której"
mowa w ust. 2 lit. a), c)31, i d) na co najmniej 5 dni" przed" terminem" rozpocz&cia" kontroli."
Realizator Projektu ma"mo$liwo'#" jednokrotnie"wnioskowa#"o"zmian& terminu wyznaczonego  
w" powiadomieniu," o" czym" musi" poinformowa#" IP w formie elektronicznej wraz z podaniem 

                                                           
28 Nale$y"wykre'li#,"je'li"nie"dotyczy 
29 Je'li"dotyczy. 
30 Je'li"dotyczy. 
31 Dotyczy kontroli"na"zako%czenie"w"miejscu"realizacji"Projektu lub w siedzibie Beneficjenta. 
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uzasadnienia."Zmiana"terminu"wyznaczonego"w"drugim"powiadomieniu"traktowana"b&dzie"jako"
odmowa"poddania"si&"kontroli. 

8. O"terminie"oraz"zakresie"kontroli"dora*nej IP powiadamia Realizatora Projektu na co najmniej 
3 dni"robocze"przed"rozpocz&ciem"kontroli."Dopuszcza"si&"sytuacj&,"w"której"Realizator Projektu 
nie zostanie poinformowany o tym typie kontroli. 

9. Kontrol& Projektu przeprowadza" si&" na" podstawie" pisemnego" imiennego" upowa$nienia" do"
przeprowadzenia kontroli. 

10. Realizator Projektu jest zobowi!zany" udost&pni#" kontroluj!cym" dokumenty" zwi!zane"
bezpo'rednio" z" realizacj!" Projektu," w" szczególno'ci" dokumenty" umo$liwiaj!ce" potwierdzenie"
kwalifikowalno'ci" wydatków (w" tym" dokumenty" elektroniczne" oraz" dokumenty" zwi!zane" 
z realizacj!" zada%)," zapewni#" dost&p" do" pomieszcze%" i" terenu" realizacji" Projektu," dost&p" do"
zwi!zanych" z" Projektem systemów informatycznych" oraz" udziela#" wszelkich" wyja'nie%"
dotycz!cych"realizacji"Projektu. 

11. Je$eli" jest" to" konieczne" do" stwierdzenia" kwalifikowalno'ci" wydatków" ponoszonych" w" ramach"
realizacji Projektu, Realizator Projektu jest zobowi!zany" udost&pni#" kontroluj!cym" równie$"
dokumenty"niezwi!zane"bezpo'rednio"z"jego"realizacj!. 

12. W"trakcie"kontroli"Kontroluj!cy"ma"w"szczególno'ci"prawo do: 

a) swobodnego poruszania" si&" po" terenie" jednostki" kontrolowanej" bez" obowi!zku" uzyskania"
przepustki," z" wyj!tkiem" miejsc" podlegaj!cych" szczególnej" ochronie" z" uwagi" na" tajemnic&"
pa%stwow!; 

b) wgl!du" oraz" tworzenia" kopii" i" odpisów" dokumentów" zwi!zanych" z" dzia alno'ci!" jednostki 
kontrolowanej," w" zakresie" dotycz!cym" kontroli" (z" zachowaniem" przepisów" o" tajemnicy"
chronionej prawem); 

c) wgl!du" w" informacje" zawarte" w" elektronicznych" systemach" komputerowych" jednostki"
kontrolowanej,"w"zakresie"dotycz!cym"kontroli; 

d) przeprowadzania" ogl&dzin" obiektów" i" sk adników" maj!tkowych" w" zakresie" dotycz!cym"
kontroli; 

e) $!dania" ustnych" i" pisemnych" wyja'nie%" od" Realizatora Projektu w" sprawach" dotycz!cych"
przedmiotu"kontroli"(w"przypadku"odmowy"wykonania"tych"czynno'ci"kontroluj!cy"sporz!dza"
adnotacj&,"któr!"zamieszcza w informacji pokontrolnej); 

f) wgl!du"do"dokumentów,"na"podstawie"których"wyliczany"jest"wk ad"w asny; 

g) zabezpieczania"materia ów"dowodowych; 

h) $!dania" odpisów," zestawie%" i" wyci!gów" z" badanych" dokumentów," których" prawdziwo'#"
potwierdza Realizator Projektu;  

i) sprawdzania"przebiegu"okre'lonych"czynno'ci"w"zakresie"dotycz!cym"kontroli;  

j) sporz!dzania"adnotacji"na"skontrolowanych"dokumentach;  

k) przyjmowania"o'wiadcze%." 

13. Kontroluj!cy" podlegaj!" przepisom" o" bezpiecze%stwie" i" higienie" pracy" oraz" przepisom" 
o post&powaniu"z"materia ami"i"dokumentami"ustawowo"chronionymi"obowi!zuj!cymi"w"danej"
jednostce kontrolowanej. 

14. Kontroluj!cy" dokonuj!" ustalenia" stanu" faktycznego" na" podstawie" ogl&dzin" oraz" zebranych" 
w" toku" kontroli" dowodów." Ogl&dziny" przeprowadza" si&" w" obecno'ci" Realizatora Projektu lub 
osoby" reprezentuj!cej. Kontroluj!cy," w" celu" potwierdzenia" prawid owo'ci" i" kwalifikowalno'ci"
poniesionych" wydatków,"mog!" zwróci#"si&"o" z o$enie" wyja'nie%" lub"o'wiadcze% przez osoby 
zaanga$owane"w"realizacj&"Projektu. 

15. Z" czynno'ci" kontrolnej" polegaj!cej" na" ogl&dzinach" oraz" przyj&ciu" ustnych" wyja'nie%" 
lub"o'wiadcze%"sporz!dza"si&"protokó ."Protokó "podpisuj!: osoba"kontroluj!ca"i"pozosta e"osoby"
uczestnicz!ce"w"tej"czynno'ci. 
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16. W przypadku zauwa$onych"braków"lub"rozbie$no'ci"w"dokumentacji"projektowej"Beneficjent"jest"
informowany podczas kontroli, sporz!dza" si&" odpowiedni!" adnotacj&" w" li'cie"
sprawdzaj!cej/protokole z"ogl&dzin"i/lub"z"przyj&cia"ustnych"wyja'nie%"i o'wiadcze%. 

17. Ustalenia poczynione w trakcie kontroli,"o"których"mowa"w"ust."2 oraz ust. 3,"mog!"prowadzi#"
do"skorygowania"wydatków"kwalifikowalnych"rozliczonych"w"ramach"Projektu." 

18. IP przekazuje Realizatorowi Projektu informacj&" pokontroln!" w terminie do 30 dni od daty 
przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu lub od dnia dostarczenia przez Realizatora Projektu 
wyja'nie%/uzupe nie%/dokumentacji. W przypadku konieczno'ci" dokonania" dodatkowych"
czynno'ci wskazany termin 30-dniowy ulega przerwaniu, o czym Realizator Projektu zostanie 
ka$dorazowo"poinformowany. 

19. W terminie do 14 dni od  daty otrzymania informacji pokontrolnej, Realizator Projektu ma prawo 
wnie'#"do"IP"zastrze$enia."W"przypadku"niewniesienia"zastrze$e%"w"ww." terminie" informacja"
pokontrolna"staje"si&"ostateczn!"informacj!"pokontroln!." 

20. Termin," o"którym"mowa" w" ust." 19 mo$e" zosta#" przed u$ony" przez" IP na czas oznaczony na 
wniosek Realizatora Projektu z o$ony"przed"up ywem"terminu"zg oszenia"zastrze$e%." 

21. IP ma prawo sprostowania (poprawienia) w"informacji"pokontrolnej,"w"ka$dym"czasie,"z"urz&du"
lub na wniosek Realizatora Projektu,"oczywistych"omy ek."Informacj&"o"zakresie"sprostowania"
przekazuje"si&"bez"zb&dnej"zw oki"Realizatorowi Projektu.  

22. IP rozpatruje"zastrze$enia"do"informacji"pokontrolnej"w"terminie"nie"d u$szym"ni$"14"dni"od"dnia"
zg oszenia"tych"zastrze$e%."Podj&cie"przez IP,"w"trakcie"rozpatrywania"zastrze$e%,"czynno'ci"
lub"dzia a%,"o"których"mowa"w"ust."24, ka$dorazowo"przerywa"bieg"terminu. 

23. Zastrze$enia,"o"których"mowa"w"ust."19,"mog!"zosta#"w"ka$dym"czasie"wycofane."Zastrze$enia,"
które"zosta y"wycofane,"IP pozostawia bez rozpatrzenia. 

24. W" trakcie" rozpatrywania" zastrze$e%, IP ma" prawo" przeprowadzi#" dodatkowe" czynno'ci"
kontrolne"lub"$!da#"przedstawienia"dokumentów"lub"z o$enia"dodatkowych"wyja'nie%. 

25. IP po" rozpatrzeniu" zastrze$e% sporz!dza" ostateczn!" informacj&" pokontroln!," zawieraj!c!"
skorygowane" ustalenia" kontroli" lub" stanowisko" wobec" zg oszonych" zastrze$e%" wraz" 
z" uzasadnieniem" odmowy" skorygowania" ustale%." Ostateczna" informacja" pokontrolna" jest"
przekazywana podmiotowi kontrolowanemu. 

26. Informacj&" pokontroln!/ostateczn!" informacj&" pokontroln!" w" razie" potrzeby" uzupe nia" si&" 
o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje. 

27. Informacja pokontrolna/ostateczna informacja pokontrolna zawiera termin przekazania IP 
informacji o sposobie wykonania zalece%" pokontrolnych" lub" wykorzystania" rekomendacji," 
a" tak$e" o" podj&tych" dzia aniach" lub" przyczynach" ich" niepodj&cia." Termin" wyznacza" si&,"
uwzgl&dniaj!c"charakter"tych"zalece%"lub"rekomendacji. 

28. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do stanowiska wobec" zg oszonych" zastrze$e%" 
nie"przys uguje"mo$liwo'# ponownego z o$enia"zastrze$e%. 

29. Realizator Projektu w wyznaczonym terminie informuje IP o" sposobie" wykonania" zalece%"
pokontrolnych lub rekomendacji. 

30. Wyniki" kontroli" potwierdzaj!ce" prawid ow!" realizacj&" Projektu" lub" usuni&cie" uchybie%" 
i" nieprawid owo'ci" wskazanych" w" informacji" pokontrolnej/ostatecznej" informacji" pokontrolnej,"
zgodnie" z" wydanymi" zaleceniami" lub" rekomendacjami," s!" warunkiem" dokonania" p atno'ci"
ko%cowej"na"rzecz"Beneficjenta"lub"ko%cowego"rozliczenia"Projektu. 

31. Realizator Projektu zobowi!zuje"si&"zapewni#"IP prawo"wgl!du"we"wszystkie"dokumenty,"w tym 
dokumenty" w" wersji" elektronicznej" zwi!zane" z" realizacj!" Projektu," przez" ca y" okres" ich"
przechowywania" okre'lony" w" §" 14 ust. 14," a" tak$e" udost&pni#" do" ogl&dzin" miejsce" realizacji"
Projektu w trakcie jego realizacji i"w"okresie"trwa o'ci32.  

32. Podczas kontroli Beneficjent i/lub Partner/Realizator"zapewnia"obecno'#"osób"upowa$nionych 
do" udzielenia" wyja'nie%" nt." procedur," wydatków" i" innych" zagadnie%" zwi!zanych" z" realizacj!"
projektu. 

                                                           
32 Je'li"dotyczy. 
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§ 12. 

Obowi$zki informacyjne 

1. Beneficjent"zobowi!zuje"si&"do: 

a) Zapewnienia" informowania" spo ecze%stwa" o" finansowaniu" realizacji" Projektu" przez" Uni&"
Europejsk!," zgodnie" z" wymogami," o" których" mowa" w" Rozporz!dzeniu" ogólnym" oraz"
Rozporz!dzeniu"wykonawczym,"co"najmniej"poprzez: 

i. umieszczenie przynajmniej jednego plakatu o minimalnym rozmiarze A3  
z" informacjami" na" temat" Projektu," w" tym" z" informacjami" dotycz!cymi" wsparcia"
finansowego,"w"miejscu"ogólnodost&pnym"i"  atwo"widocznym,"takim"jak"np."wej'cie"do"
budynku,33 

ii. zamieszczenie" na" stronie" internetowej" Beneficjenta" krótkiego" opisu" Projektu,"
proporcjonalnego do poziomu pomocy, obejmuj!cego" jego" cele" i" wyniki" oraz"
podkre'laj!cego"wsparcie"finansowe"ze"strony"Unii"Europejskiej, 

iii. nie"pó*niej"ni$"trzy"miesi!ce"po"zako%czeniu"Projektu"umieszczenie"na"sta e"przynajmniej"
jednej" tablicy" pami!tkowej" lub" tablicy" du$ego" formatu," w" miejscu" ogólnodost&pnym" 
i"  atwo" widocznym." Tablica/e" pozostaje/!" wyeksponowana/e" nie" krócej" ni$" do" ko%ca"
okresu"trwa o'ci"Projektu.34 

b) Oznaczenia" dzia a%" informacyjno-promocyjnych" oraz" wszystkich" dokumentów," które"
przygotowuje"w"zwi!zku"z"realizacj!"Projektu"i"które"s!"podawane"do"wiadomo'ci"publicznej"
lub" s!" wykorzystywane" przez" Uczestników" Projektu" (w" tym" wszelkie" za'wiadczenia" 
o uczestnictwie" lub" inne" certyfikaty)," informacj!" o" otrzymaniu" wsparcia" z" Unii" Europejskiej," 
w tym z EFS oraz"z"Programu,"m.in."za"pomoc!: 

i. logotypu Fundusze"Europejskie"wraz"z"nazw!"Programu, 

ii. logotypu Rzeczpospolitej Polskiej35, 

iii. logotypu"województwa"ma opolskiego, 

iv. logotypu Unii" Europejskiej" wraz" ze" s ownym" odniesieniem" do" Unii" Europejskiej" 
i EFS, 

c) Informowania Uczestników" Projektu oraz podmiotów" uczestnicz!cych" w" Projekcie" 
o wsparciu z Unii Europejskiej, EFS i Programu,"w"szczególno'ci" w" formie"odpowiedniego"
oznakowania. 

d) Przesy ania" do" IP" (na adres e-mail: info@mcp.malopolska.pl) informacji w zakresie oferty 
ka$dego" wsparcia" dost&pnego" w ramach Projektu (np. szkolenia," kursu," studiów," wsparcia"
pozadotacyjnego) w celu umieszczenia na stronie IP oraz Portalu Funduszy Europejskich 
i Portalu"Funduszy"Europejskich"w"Ma opolsce;" 

                                                           
33

 Dotyczy"tylko"projektów"nieobj&tych"zapisami"w tiret iii. 
34 Dotyczy"tylko"projektów,"w"przypadku"których"ca kowite"wsparcie"publiczne"przekracza"500 000 EURO oraz zak adaj!cych"
finansowanie" dzia a%" w" zakresie" infrastruktury" lub" prac" budowlanych" lub" zakup" 'rodków" trwa ych. W celu ustalenia, czy 
warto'#"wk adu"publicznego"do Projektu"przekracza"ustalony"próg"nale$y"zastosowa#"kurs"wymiany"PLN/EUR publikowany 
przez" Europejski" Bank" Centralny" z" przedostatniego" dnia" pracy" Komisji" Europejskiej" w" miesi!cu" poprzedzaj!cym" miesi!c"
podj&cia" Uchwa y," o" której" mowa" w" §" 1" pkt" 41" niniejszych" Zasad." Miesi&czne" obrachunkowe" kursy" wymiany" Komisji"
Europejskiej"opublikowane"s! pod"adresem"nast&puj!cej"strony"internetowej:" 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm. Tablica musi zawiera#:" nazw&"
Projektu i Beneficjenta,"g ówny"cel" dzia ania"wspieranego"przez"Projekt," adres portalu www.mapadotacji.gov.pl, znak Unii 
Europejskiej"wraz"ze"s ownym"odniesieniem"do"Unii"Europejskiej i w a'ciwego Funduszu, znak Fundusze Europejskie wraz  
z" nazw!" Programu," logotyp" Województwa" Ma opolskiego," a w przypadku" projektów," dla" których" zawarcie" Umowy" 
o"dofinansowanie/"Porozumienia"o"dofinansowaniu,"podj&cie"Uchwa y"w sprawie"podj&cia"decyzji"o"dofinansowaniu projektu 
mia o"miejsce" po" dniu" 31.12.2017" r." równie$" logotyp" RP. Elementy - nazwa" projektu," g ówny" cel" projektu," znak" UE" wraz" 
z odniesieniem do Unii i funduszu - musz! zajmowa#"co"najmniej"25"+"powierzchni"tej tablicy/tego billboardu.  
35

 Dotyczy projektów,"dla"których"zawarcie"Umowy"o"dofinansowanie/"Porozumienia"o"dofinansowaniu,"podj&cie"Uchwa y"

w sprawie"podj&cia"decyzji"o"dofinansowaniu"projektu"mia o"miejsce"po"dniu"31.12.2017"r. 
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e) Wspó pracy" z" IZ RPO WM i IP w" zakresie" informowania" spo ecze%stwa" o" Projekcie,"
Regionalnym Programie Operacyjnym i EFS m.in. poprzez: 

i. zapewnienie" fotografii"promuj!cych" Projekt" i" przekazanie ich do IZ RPO WM i IP 
wraz z udzieleniem nieodp atnej"licencji bez ograniczenia, co do terytorium i czasu, 
na"nast&puj!cych"polach"eksploatacji: 

§ utrwalanie i zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikami 
cyfrowymi, elektronicznymi, poligraficznymi; 

§ wprowadzenie do"pami&ci"komputera"i"wykorzystanie w Internecie; 

§ publiczna prezentacja; 

§ modyfikacja i"podzia ; 

ii. udzia "w"organizowanych"dzia aniach"informacyjnych"i"promocyjnych"(np."targach,"
wystawach, galach, konkursach, akcjach medialnych, spotach promocyjnych, 
dzia aniach"typu"dni"otwarte)." 

2. Szczegó owe" informacje" i" przyk ady" dotycz!ce" zastosowania" powy$szych" wymaga%" zosta y"
okre'lone"w"�Podr"czniku!wnioskodawcy!i!beneficjenta!programów!polityki!spójno#ci!2014-2020 
w! zakresie! informacji! i! promocji� (z dnia 21.07.2017 r.). Podr&cznik" oraz" wzory" materia ów" 
w" formie" elektronicznej" s!" dost&pne" w" serwisie" internetowym" IZ" RPO" WM: 

http://www.rpo.malopolska.pl (w" zak adce" Realizuj" projekt/ Poznaj zasady promowania 

projektu).  

3. Beneficjent"o'wiadcza," $e" zosta "poinformowany" o" tym,"$e" wyra$enie" zgody"na" finansowanie 
oznacza"zgod&"na"umieszczenie"jego danych w"wykazie"operacji"zgodnie"z"pkt."3.2.1."Za !cznika"
XII"do"Rozporz!dzenia"ogólnego." 

4. Beneficjent" zobowi!zany" jest" do" dokumentowania" dzia a%" informacyjnych" i" promocyjnych"
prowadzonych w ramach Projektu. 

5. IZ RPO" WM" rekomenduje," aby" sposób" oznakowania" przez" Beneficjenta" miejsca," w" którym"
b&dzie" realizowany" Projekt," spe nia " dodatkowo" wymogi" opisane" w" �Instrukcji oznakowania 
miejsca�," stanowi!cej" za !cznik" nr" 1 do Zasad." Koszt" tego" dzia ania" nie" jest" kosztem"
kwalifikowalnym Projektu. 

§ 13.  

Zmiany w Projekcie 

1. Beneficjent mo$e"dokonywa#"zmian"w"Projekcie"zgodnie z Poleceniem!S u%bowym Nr 9/2016 
Marsza ka! Województwa! Ma opolskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r.  w! sprawie! szczegó owych!
regulacji! dotycz$cych! projektów! realizowanych! przez! Województwo! Ma opolskie! ze! #rodków!
RPO WM na lata 2014-2020 w! zakresie! rozlicze&! finansowych,! informowania!
o nieprawid owo#ciach!oraz!wprowadzania!zmian!w!projekcie pod"warunkiem"ich"zg oszenia"do 
IP w formie pisemnej nie"pó*niej"ni$"na"1"miesi!c"przed"planowanym"zako%czeniem"realizacji"
Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku o dofinansowanie i pozytywnej opinii" Zarz!du"
Województwa"Ma opolskiego (je'li"dotyczy) oraz uzyskania pisemnej akceptacji IP w terminie do 
15 dni roboczych,"z"zastrze$eniem"ust."2. 

2. Beneficjent mo$e"dokonywa#"przesuni&#"w"bud$ecie"Projektu"okre'lonym"we"wniosku"o"sumie"
kontrolnej: �������������.  do"10+"warto'ci"'rodków"w"odniesieniu"do"zadania,"
z" którego" przesuwane" s!" 'rodki," jak" i" do" zadania," na" które" przesuwane" s!" 'rodki" 
w"stosunku"do"zatwierdzonego"wniosku"bez"konieczno'ci"zachowania"wymogów"dotycz!cych 
terminu" i" formy" zg aszania" zmian, o których" mowa" w" ust." 1." Przesuni&cia," o" których" mowa" 
w"zdaniu"pierwszym,"nie"mog!:" 

a) zwi&ksza#" !cznej"wysoko'ci"wydatków"dotycz!cych"cross-financingu; 

b) zwi&ksza#" !cznej"wysoko'ci"wydatków"dotycz!cych"zakupu"'rodków"trwa ych; 

c) wp ywa#" na" wysoko'#" i" przeznaczenie pomocy publicznej/pomocy de minimis przyznanej 
Beneficjentowi. 

3. W" przypadku" wyst!pienia" w Projekcie oszcz&dno'ci" powsta ych" w" wyniku" przeprowadzenia"
post&powania" o" udzielenie" zamówienia," przekraczaj!cych" 10+" 'rodków" przeznaczonych na 
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dane"zadanie,"mog!"one"by#"wykorzystane"przez"Beneficjenta wy !cznie"za"pisemn!"zgod!"IP. 
Wykorzystanie" oszcz&dno'ci" nast&puje" pod" warunkiem" zwi&kszenia" warto'ci" docelowych 
wska*ników"produktu i/lub"wska*ników"rezultatu. 

4. W razie zmian w prawie krajowym lub" wspólnotowym" wp ywaj!cych" na" wysoko'#" wydatków"
kwalifikowalnych w Projekcie, IP ma" prawo" renegocjowa#" z Beneficjentem warunki realizacji 
Projektu"okre'lone"w"Uchwale"i"niniejszych"Zasadach." 

5. Beneficjent mo$e" za" zgod!" IP" dokonywa# przesuni&#" pomi&dzy" latami" warto'ci" docelowych"
mierzalnych"wska*ników"Projektu"okre'lonych"w"zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie pod 
warunkiem," $e" przesuni&cia" te" nie" powoduj!" zmniejszenia" ogólnej" warto'ci" docelowej"
wska*ników"w"Projekcie. 

6. W razie wyst!pienia" niezale$nych" od" Beneficjenta okoliczno'ci" powoduj!cych" konieczno'#"
wprowadzenia zmian do Projektu, Beneficjent jest"zobowi!zany"do niezw ocznego zg oszenia 
zmian zgodnie z zapisami ust. 1.  

7. Zmiana numeru" rachunków" bankowych," o" których" mowa" w" §" 1" pkt" 29 oraz zmiana 
harmonogramu" p atno'ci," o" którym mowa w §" 5 ust. 1 nie wymagaj!" zmiany" Uchwa y, 
o"której"mowa"w"§"1"pkt"41. 

§ 14. 

Trwa!o"# Projektu36 i archiwizacja dokumentów 

1. Beneficjent zobowi!zuje"si&"do"zachowania"trwa o'ci"Projektu"zgodnie"z"art."71"Rozporz!dzenia"
ogólnego, z wytycznymi,"o"których"mowa"w"§"1"pkt"52, z przepisami wynikaj!cymi z udzielenia 
pomocy publicznej/pomocy de minimis oraz wnioskiem o dofinansowanie, w stosunku do: 

a) trwa o'ci"operacji/rezultatów/produktów"w"okresie"�����..37, 

b) trwa o'ci" infrastruktury" w" okresie" �.." lat od" daty" p atno'ci" ko%cowej" na" rzecz"
Beneficjenta/Realizatora Projektu 38, 

c) trwa o'ci" wynikaj!cej" z" przepisów" w" zakresie" udzielenia" pomocy" publicznej/pomocy  
de minimis39. 

2. Beneficjent zobowi!zuje" si&" do" przedk adania" do" IP sprawozda%" z" monitorowania" Projektu  
w"okresie"trwa o'ci."Zakres"oraz"termin"sk adania"ww."dokumentów"zostanie"okre'lony"przez"IP 
nie"pó*niej"ni$"na"miesi!c"przed"zako%czeniem"realizacji"Projektu. 

a) Pierwsze sprawozdanie"powinno"by#"przes ane"po"up ywie"roku"od"daty"przekazania"p atno'ci"
ko%cowej/zatwierdzenia" wniosku" o" p atno'#" ko%cow!" lub" zako%czenia" okresu" realizacji"
projektu.40 Termin"na"z o$enie"sprawozdania"wynosi"14"dni"od"zako%czenia"pierwszego"roku"
trwa o'ci. 

b) Kolejne"sprawozdania,"je'li"b&d!"wymagane"nale$y"sk ada#"w"terminie"i"zakresie"wskazanym"
przez IP RPO WM. 

c)"W"przypadku"ostatniego"roku"sprawozdawczego"okres"trwa o'ci"ko%czy"si&"z"up ywem"dnia,"
który" dat!" odpowiada" pocz!tkowemu" dniowi" terminu," a" gdyby takiego dnia w ostatnim 
miesi!cu"nie"by o"� w"ostatnim"dniu"tego"miesi!ca. 

3. Sprawozdanie"i"inne"wskazane"przez"IP"dokumenty"wynikaj!ce"ze"specyfiki"danego"Dzia ania"
nale$y"przes a#"poprzez"modu "korespondencja"w"SL2014. 

4. IP dokonuje pierwszej weryfikacji przes anych"sprawozda%/dokumentów"w"terminie"""60"dni"od"
momentu" otrzymania." W" przypadku" wyst!pienia" b &dów/niejasno'ci" w" przed o$onym"
sprawozdaniu,"beneficjent"wzywany"jest"do"z o$enia"poprawionego"sprawozdania/dokumentów"
oraz" do" uzupe nienia" lub" z o$enia" dodatkowych" wyja'nie%" w" terminie" wskazanym" przez" IP."
Zako%czenie"procesu"weryfikacji"sprawozdania"nast&puje"w" terminie"do"120"dni"od"momentu"
jego" otrzymania" przez" IP." Beneficjent" jest" zobowi!zany" do" niezw ocznego" informowania" IP" 

                                                           
36 Nale$y"wykre'li# ust. 1-10,"je'li"w Projekcie"nie"wyst&puje trwa o'#. 
37 Nale$y"wykre'li#,"je'li"nie"dotyczy. 
38 Nale$y"wykre'li#,"je'li"nie"dotyczy. 
39 Nale$y"wykre'li#,"je'li"nie"dotyczy. 
40 Dotyczy"trwa o'ci operacji/rezultatów/produktów projektu. 
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o" wszelkich" okoliczno'ciach mog!cych" mie#" wp yw" na" nieutrzymanie" trwa o'ci" projektu" lub"
wska*ników"i"celu"projektu. 

5. W"przypadku,"o"którym"mowa"w"ust."1"lit."b),"za termin"rozpocz&cia"okresu"trwa o'ci"Projektu 
uwa$a"si& dzie%"przekazania"Beneficjentowi 'rodków"ostatniej"p atno'ci"na"rzecz Projektu przez 
IP"(liczony"od"dnia"obci!$enia"rachunku"IP)."W"przypadku"braku"wyp aty"p atno'ci"ko%cowej"ww."
okres"liczony"jest"od"dnia"zatwierdzenia"wniosku"o"p atno'#"ko%cow!. 

6. Naruszenie"trwa o'ci"Projektu"nast&puje,"gdy"zajdzie"którakolwiek"z"poni$szych"okoliczno'ci: 

a) zaprzestanie"dzia alno'ci"produkcyjnej"lub"przeniesienie"jej"poza"obszar"obj&ty"RPO"WM;" 

b) zmiana" w asno'ci" elementu" infrastruktury," która" daje" przedsi&biorstwu" lub" podmiotowi"
publicznemu"nienale$ne"korzy'ci;" 

c) istotna" zmiana" wp ywaj!ca" na" charakter" operacji," jej" cele" lub" warunki" wdra$ania," która"
mog aby"doprowadzi#"do"naruszenia"jej"pierwotnych"celów. 

7. Stwierdzenie naruszenia zachowania trwa o'ci" oznacza" konieczno'#" zwrotu na zasadach 
okre'lonych" w" §" 6" niniejszych Zasad 'rodków" otrzymanych" na" realizacj&" Projektu, wraz  
z"odsetkami"liczonymi"jak"dla"zaleg o'ci"podatkowych,"proporcjonalnie"do"okresu niezachowania 
trwa o'ci," chyba $e" przepisy" reguluj!ce" udzielanie" pomocy" publicznej/pomocy de minimis 
stanowi!"inaczej."W przypadku"nieosi!gni&cia""b!d*"niezachowania"w"okresie"trwa o'ci"Projektu"
wska*ników" rezultatu" wskazanych" we" wniosku" o" dofinansowanie," IP" ma" prawo" do" na o$enia"
korekty"finansowej,"o"której"mowa"w"§"9, ust. 3, lit. e. 

8. Ci&$ar"dowodu"utrzymania"okresu trwa o'ci"spoczywa na Beneficjencie. W przypadkach braku 
mo$liwo'ci ustalenia" " przez"Beneficjenta" daty" " "dokonania" " "naruszenia" " " trwa o'ci" " "projektu""
zobowi!zany"on"b&dzie""do""dokonania""zwrotu""ca o'ci""otrzymanego""dofinansowania""wraz"" 
z odsetkami liczonymi jak"dla"zaleg o'ci"podatkowych,"od"dnia"wyp aty"'rodków. 

9. Zachowanie" trwa o'ci" podlega" kontroli." Kontrola" trwa o'ci" mo$e" by#" prowadzona" w" miejscu"
realizacji"Projektu"lub"w"siedzibie"Beneficjenta,"zgodnie"z"procedur!"okre'lon!"w"§"11 niniejszych 
Zasad. 

Kontrola"trwa o'ci"s u$y"sprawdzeniu,"czy"w"odniesieniu"do"wspó finansowanych"projektów"nie"
zasz a" jedna z"okoliczno'ci,"o"których"mowa"w" art."71"rozporz!dzenia"1303/2013."Mo$e"by#"
ona" rozszerzona" o" kontrol&" innych" elementów" podlegaj!cych" weryfikacji" po" zako%czeniu 
realizacji"projektu,"a"w"szczególno'ci"o: 

a) weryfikacj&" wyst&powania" podwójnego" finansowania," zw aszcza" w" zakresie" mo$liwo'ci"
zmiany"kwalifikowalno'ci"podatku"od"towarów"i"us ug, 

b) weryfikacj&"generowania"dochodu"w"projekcie, 

c) sprawdzenie zachowania" celu" projektu," definiowanego" poprzez" osi!gni&cie" i" utrzymanie"
wska*ników"rezultatu, 

d) sprawdzenie"poprawno'ci"przechowywania"dokumentów, 

e) weryfikacj&"zachowania"zasad"informacji"i"promocji"projektu, 

f) weryfikacj&"zachowania"zasad"udzielenia"pomocy"publicznej. 

10. Instytucja"ma"prawo"do"przeprowadzenia"kontroli"po"zako%czeniu"okresu"trwa o'ci"maj!cej"na"
celu"weryfikacj&"zgodno'ci"z"prawem"unijnym"i"krajowym,"w"zakresie"o"którym"mowa"w"art."23"
ust. 4.3 Ustawy"wdro$eniowej. 

11. Dokumentacja" zwi!zana" z" realizacja"Projektu" wygenerowana" w"ramach"Systemu" e-RPO jest 
przechowywana i archiwizowana przez" IP." Dokumentacja" zwi!zana" z" realizacj!" Projektu"
zamieszczona w ramach"SL2014,"podlega#"b&dzie"ogólnym"zasadom"archiwizacji. 

12. Beneficjent ma obowi!zek"przechowywania"i"archiwizowania"pozosta ej"dokumentacji"zwi!zanej"
z" realizacj!" Projektu," w" tym" w" szczególno'ci" za !czników" przesy anych" w" Systemie e-RPO 
i SL2014. 

13. Beneficjent" ma" obowi!zek" przechowywania" i" archiwizowania" dokumentacji" ogólnej" Projektu,"
dokumentacji finansowo-ksi&gowej"(m.in."orygina ów"dokumentów"potwierdzaj!cych"poniesienie"
wydatku,"dokumentów"potwierdzaj!cych"zastosowany"sposób"ksi&gowania"operacji" Projektu), 
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dokumentacji" merytorycznej" (m.in." orygina ów" dokumentów" dotycz!cych" realizowanego"
wsparcia, zatrudnienia personelu Projektu," zakupów" sprz&tu" i" wyposa$enia" � certyfikatów,"
gwarancji,"licencji,"aktów"notarialnych,"umów"zawieranych"w"zwi!zku"z"realizowanym Projektem, 
orygina ów" dokumentów" potwierdzaj!cych" przeprowadzenie" dzia a%" o" charakterze"
promocyjnym),"dokumentacji"przetargowej,"orygina ów"informacji"z"kontroli"przeprowadzanych"
przez uprawnione do tego podmioty. 

14. Beneficjent zobowi!zuje"si&"do"przechowywania dokumentacji zwi!zanej"z"realizacj!"Projektu 
przez okres dwóch" lat" od" dnia" 31" grudnia" nast&puj!cego" po" z o$eniu" zestawienia" wydatków" 
do"Komisji"Europejskiej,"w"którym"uj&to"ostateczne wydatki dotycz!ce zako%czonej"operacji. IP 
informuje Beneficjenta o wy$ej"wskazanym" terminie. Niniejszy zapis nie narusza postanowie%"
ust. 13. 

15. IP mo$e" przed u$y#" termin," o" którym" mowa" w" ust." 14," informuj!c" o tym Beneficjenta przed 
up ywem"tego"terminu. 

16. Beneficjent,"który"otrzyma "dofinansowanie"stanowi!ce"pomoc"publiczn!/pomoc"de"minimis,"jest"
zobowi!zany"do"przechowywania"dokumentów"przez"okres"10" lat"od"dnia"zawarcia"niniejszej"
Umowy lub od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach Programu, lecz nie krócej" ni$" 
w terminie wskazanym w ust.14. 

 

§ 15. 

Zaprzestanie realizacji Projektu 

1. W"przypadku"stwierdzenia,"i$"Beneficjent: 

1) nie"rozpocz! "realizacji"Projektu"w"terminie"do"sze'ciu"miesi&cy"od"daty"rozpocz&cia"realizacji"
Projektu," okre'lonej" we" wniosku" o" dofinansowanie" Projektu," o" którym" mowa" 
w §"1"pkt"48, z przyczyn"le$!cych"po"jego"stronie; 

2) zaprzesta "realizacji"Projektu; 

3) wykorzystuje dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem; 

4) realizowa " Projekt," b!d*" jego" cz&'#," niezgodnie" z" przepisami" prawa" krajowego" 
i/lub wspólnotowego; 

5) odmówi "poddania"si&"kontroli"uprawnionych"instytucji; 

6) nie" przed o$y ," pomimo" pisemnego" wezwania" przez" IP," wniosku" o" p atno'#" dla" Projektu,"
korekty"wniosku"b!d*"uzupe nie%; 

7) nie" stosowa " obowi!zuj!cych" zasad" udzielania" zamówie%," o" których" mowa w" §" 10" lub"
realizowa " Projekt" niezgodnie" z" tymi" zasadami," co" skutkowa o" stwierdzeniem" niewa$no'ci"
umowy"zawartej"z"wykonawc!/dostawc!; 

8) nie" zrealizowa " pe nego" zakresu" rzeczowego" Projektu," okre'lonego" we" wniosku" i/lub" 
nie"osi!gn! "wska*ników"realizacji"Projektu"w"terminie" i"wysoko'ci,"okre'lonej"we"wniosku," 
z" wy !czeniem" zmian" wprowadzonych" na" podstawie" zgody" IP," wyra$onej" zgodnie" 
z zapisami § 13. 

IP"informuje"Zarz!d"Województwa"Ma opolskiego"o zaistnia ych"okoliczno'ciach."ZWM"mo$e"
podj!#" uchwa &" o" zaprzestaniu realizacji Projektu. W przypadku" podj&cia" ww." uchwa y,"
nast&puje"zwrot"przyznanego"dofinansowania"zgodnie z przepisami"§"6"niniejszych"Zasad. 

2. W"przypadku"wyst!pienia"innych"okoliczno'ci,"które"uniemo$liwiaj!"dalsze"realizowanie"Projektu,"
Zarz!d" Województwa" Ma opolskiego" mo$e" zdecydowa#" o" zaprzestaniu" realizacji Projektu, 
wówczas" nast&puje" zwrot" przyznanego" dofinansowania" zgodnie" z" przepisami"§"6 niniejszych 
Zasad. 

3. Niezale$nie" od" przyczyny" podj&cia" przez" Zarz!d" Województwa" Ma opolskiego" uchwa y"
o zaprzestaniu realizacji Projektu, Beneficjent zobowi!zany"jest"do"archiwizowania"dokumentacji"
zwi!zanej"z"jego"realizacj!,"zgodnie"z"przepisami"§"14"niniejszych Zasad. 
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§ 16.  

Ochrona danych osobowych 

Zasady"przetwarzania"danych"osobowych"okre'lone"s! w"za !czniku"nr 4 do Uchwa y, o której"mowa"
w §"1,"pkt"41 niniejszych Zasad - pn. Zasady przetwarzania danych osobowych.  

 

§ 17.  

Prawa autorskie  

1. Beneficjent zobowi!zuje" si&" do" zawarcia" z" Partnerami41/wykonawcami" odr&bnej" umowy"
przeniesienia" na" Beneficjenta" autorskich" praw" maj!tkowych" do" utworów" wytworzonych" 
w ramach Projektu przez Partnerów42 lub wykonawców." Jednocze'nie" zobowi!zuje" si&" 
do udzielenia licencji na rzecz Partnerów43/wykonawców"na"korzystanie"z"ww. utworów." 

2. Umowy," o" których" mowa" w" ust." 1" s!" sporz!dzane" z" poszanowaniem" powszechnie"
obowi!zuj!cych" przepisów" prawa," w" tym" w" szczególno'ci" ustawy" z" dnia" 4" lutego" 1994" r." 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z"pó*n."zm.). 

 

§ 18.  

Warunki realizacji specyficzne dla danego typu projektu 

[uzupe ni'!zgodnie!ze!specyfik$!Projektu] 

 

§ 19. 

Za!$czniki 

Integraln!" cz&'#" niniejszych Zasad" s! nast&puj!ce" za !czniki," przekazane" za" po'rednictwem"

Systemu e-RPO i SL2014, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 

1. Za !cznik"nr"1:"Instrukcja"oznakowania"miejsca;  

2. Za !cznik"nr"2:"Projekt graficzny tablicy/plakatu. 

 

                                                           
41 Nale$y"wykre'li#,"je'li"nie"dotyczy. 
42 Nale$y"wykre'li#,"je'li"nie"dotyczy. 
43 Nale$y"wykre'li#,"je'li"nie"dotyczy. 



 

 

 
Za !cznik" nr" 1 do Zasad" realizacji" projektów," dla" których" Beneficjentem" jest"Województwo" Ma opolskie" " w" ramach"

Regionalnego"Programu"Operacyjnego"Województwa"Ma opolskiego"na"lata"2014-2020 

 
Instrukcja oznakowania miejsca, w którym jest realizowany projekt w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma!opolskiego na lata 2014-2020  

 

§"1 

Instrukcja" oznakowania" miejsca," w" którym" jest" realizowany" projekt," opisuje dodatkowe obowi!zki"

Beneficjenta w zakresie promocji projektu wprowadzone przez IZ RPO WM.  

 

§"2 

Rekomenduje si#"zamieszczenie"w"miejscu"realizacji"projektu: 

1. tablicy" �Ma opolska! my"li! o! (�)� � tam gdzie Beneficjent" jest" zobowi!zany do umieszczenia tablicy 

pami!tkowej, informuj!cych"o"finansowaniu"Projektu"przez"Uni#"Europejsk!, 

2. plakatu" �Ma opolska! my"li! o! (�)�" � tam gdzie Beneficjent" jest" zobowi!zany do umieszczenia plakatu, 

informuj!cego"o finansowaniu realizacji Projektu"przez"Uni#"Europejsk!. 

 

§"3 

1. Tablica/plakat"powinien"zosta$"wykonany"zgodnie"ze"wzorem"znajduj!cym"si#"w"za !czniku"nr"2 do Zasad 

realizacji!projektów,!dla!których!Beneficjentem!jest!Województwo!Ma opolskie!!w!ramach!Regionalnego!

Programu!Operacyjnego!Województwa!Ma opolskiego!na!lata!2014-2020, tj. we wskazanej przez IZ RPO 

WM" oprawie" graficznej," oraz" powinien" zawiera$" has o" g ówne" �Ma opolska! my"li! o! ��...�" oraz" has o"

dodatkowe wskazywane"ka%dorazowo"przez"IZ"RPO"WM.  

2. Tablica/plakat" powinien" by$" umieszczony" w" ka%dym" miejscu," w" którym" jest" realizowany" projekt," 

w" pobli%u" tablicy/plakatu" informuj!cego" o" wspó finansowaniu" projektu" ze" &rodków" Unii" Europejskiej."

Miejsce eksponowania tablicy/plakatu powinno by$" dost#pne" dla" wszystkich" korzystaj!cych" z" tego"

miejsca.  

3. Tablica" powinna" zosta$" umieszczona" równocze&nie" z" zamieszczeniem" przez" Beneficjenta" tablicy"

pami!tkowej, informuj!cej" o" finansowaniu" Projektu" przez" Uni#" Europejsk!." Plakat" powinien" zosta$"

umieszczony"równocze&nie"z zamieszczeniem przez Beneficjenta plakatu, informuj!cego"o"finansowaniu"

realizacji"Projektu"przez"Uni#"Europejsk!. 

4. Minimalny rozmiar tablicy to 80x50 cm, plakatu to rozmiar A3 (42x29,7 cm). 

5. Tablica" powinna" by$" wykonana" z" materia ów" trwa ych." Plakat powinien" by$" utrwalony" na" materiale"

trwa ym"(np."wydruk"na piance polipropylenowej lub p ycie PVC) lub umieszczony w antyramie lub w inny 

sposób"zabezpieczaj!cy"go"przed"zniszczeniem.  

6. Tablica/plakat powinien pozostawa$"wyeksponowany"nie"krócej"ni%"do"ko'ca"okresu"trwa o&ci"projektu. 

7. Plakat,"w"przypadku"jego"zniszczenia,"powinien"zosta$"ponownie"wydrukowany. 

8. Przed" produkcj!" nale%y" przes a$" projekt" graficzny" tablicy/plakatu do akceptacji IZ RPO WM na adres  

e-mail: fundusze@umwm.pl. 

 
 





 

 

 

Za !cznik"Nr"2 do"Uchwa y"Nr"42/18 Zarz!du"Województwa"Ma opolskiego"z"dnia"11 stycznia 2018 r. 

Za !cznik"Nr"3 do"Uchwa y"Nr"��..�"ZWM"z"dnia"����� 

 
 

O wiadczenie!o!kwalifikowalno ci!podatku VAT 

 

 
__________________________ 

            (miejscowo#$,"data) 

 

 

O#wiadczam," %e" realizuj!c" Projekt" pod" nazw!"

����������.numer����������," Beneficjent" ����������..oraz" ka%dy"

inny"zaanga%owany"w"realizacj&/eksploatacj&"Projektu"podmiot"mo%e"w"ca o#ci/mo%e"w"cz&#ci/nie"mo%e"

odzyska$" w" %aden" sposób1 kosztu" podatku" VAT," którego" wysoko#$" zosta a" zawarta" w" bud%ecie"

Projektu2. 

Zobowi!zuj&" si&" do" zwrotu" zrefundowanej" w" ramach" projektu" cz&#ci" podatku" VAT" wraz" 

z"odsetkami,"je%eli"zaistniej!"przes anki"umo%liwiaj!ce"odzyskanie"tego"podatku"w"przysz o#ci,"w"tym"po"

okresie realizacji Projektu. 

Jestem"#wiadomy,"i%"w"ka%dym"przypadku,"gdy"b&dzie"konieczno#$"zwrotu"podatku"VAT,"który"

stanie"si&"kosztem"niekwalifikowalnym w"Projekcie,"zwrot"odbywa$"si&"b&dzie"na"zasadach"okre#lonych"

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. wraz z odsetkami  

w"wysoko#ci"okre#lonej"jak"dla"zaleg o#ci"podatkowych"liczonymi"od"dnia"przekazania"#rodków).  

 

 

 

 

 

  

 

                                            _______________________________ 

                                                                Czytelny podpis osoby upowa nionej!do!reprezentowania3 

                                                           

1
 Nale%y"wykre#li$"niew a#ciwe. 

2 Podatek VAT nie"mo%e"by$"wydatkiem"kwalifikowalnym"w"projekcie, w sytuacji gdy w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej 
projektu,"Beneficjent"oraz"ka%dy"inny"podmiot"zaanga%owany"w"projekt"b&dzie"wykorzystywa "produkty"projektu do 
wykonywania"czynno#ci"opodatkowanych. 
3 W"przypadku"elektronicznego"podpisu,"nale%y"w"podpisywanym"dokumencie"wskaza$"osoby, które"sk adaj!"o#wiadczenie. 



 
 

 

Za !cznik"Nr"3 do"Uchwa y"Nr"42/18 Zarz!du"Województwa"Ma opolskiego"z"dnia"11 stycznia 2018 r. 

Za !cznik" Nr" 4 do" Uchwa y" Nr" ��..�" ZWM" 
z"dnia"����� 

  

                          Zasady przetwarzania danych osobowych 

U#yte"w"niniejszych"zasadach"okre$lenia"oznaczaj!:" 

 

1) ustawa odo  ustaw%" z" dnia" 29" sierpnia" 1997" r." o" ochronie" danych" osobowych"" 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);  

  

2)"rozporz!dzenie"

odo   

rozporz!dzenie"Ministra"Spraw"Wewn%trznych"i"Administracji"z"dnia""

29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych" oraz" warunków" technicznych" i" organizacyjnych," jakim"

powinny"odpowiada&"urz!dzenia" i"systemy" informatyczne"s u#!ce"

do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 

1024);  

  

3) dane osobowe    dane"osobowe,"w"rozumieniu"ustawy,"dotycz!ce:" 

a) pracowników"Beneficjenta," 

b) pracowników"partnera(ów)," 

c) uczestników"projektów"realizowanych"w"ramach"

Regionalnego"Programu"Operacyjnego"Województwa" 

Ma opolskiego"na"lata"2014-2020,  

d) osób, których"dane"s!"przetwarzane"w"zwi!zku"z"

badaniem"kwalifikowalno$ci"wydatków"w"projekcie,"w"tym"

w szczególno$ci"personelu"projektu,"a"tak#e"oferentów,"

uczestników"komisji"przetargowych"i"wykonawców," 

przetwarzane" przez" Beneficjenta" w" celu" wykonania" postanowie'"

Uchwa y"w"sprawie"podj%cia"decyzji"o"dofinansowanie"projektu;  

  

4) administratorzy 

danych osobowych   

Instytucja" Zarz!dzaj!ca" - Zarz!d" Województwa" Ma opolskiego/"

minister"w a$ciwy"do"spraw"rozwoju"regionalnego/" 

Beneficjent;  

  

5) przetwarzanie 

danych osobowych   

jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak 

zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 

zmienianie,"udost%pnianie"i"usuwanie;" 

  

6) dokument   dowolny"no$nik,"tradycyjny"lub"elektroniczny,"na"którym"s!"zapisane"
dane osobowe;  
  

7) e-RPO   

  

  

  

8) Centralny System  

Teleinformatyczny   

lokalny" system" teleinformatyczny" umo#liwiaj!cy" wymian%" danych"

z SL2014"i"zapewniaj!cy"obs ug%"procesów"zwi!zanych"z wyborem 

projektów,"zawieraniem"umów"i"ich"aneksowaniem;" 

  

system,"o"którym"mowa"w"Rozdziale"16. ustawy z dnia 11 lipca 2014 

r." o" zasadach" realizacji" programów" w" zakresie" polityki" spójno$ci"



 

 

(CST)  

  

  

  

  

finansowanych w perspektywie finansowej 2014�2020 (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1460 z"pó*n"zm.),"który"s u#y"do"wspierania"procesów"

zwi!zanych" z" obs ug!" projektu" od momentu podj%cia" Uchwa y" w"

sprawie"podj%cia"decyzji"o"dofinansowaniu"projektu,"jak"równie#"do"

ewidencjonowania" danych" dotycz!cych" realizacji" programów"

operacyjnych,"a"tak#e"obs ugi"certyfikacji"wydatków; 

 

9) SL2014  aplikacja" g ówna" centralnego" systemu" teleinformatycznego" (CST)"

administrowanego" przez" ministra" w a$ciwego" do" spraw" rozwoju"

regionalnego.  

  

§ 1  

1. Beneficjent" b%d!cy" administratorem" danych" osobowych" swoich" pracowników""

i wspó pracowników"powierza"te"dane"Instytucji"Zarz!dzaj!cej"Regionalnym"Programem"

Operacyjnym" Województwa" Ma opolskiego na lata 2014-2020 (IZ)/Instytucji 

Po$rednicz!cej"(IP),"która"przetwarza"je"w"celach"okre$lonych"w"§ 3 ust. 1.   

2. Beneficjent"jako"administrator"danych"osobowych"zobowi!zany jest"do o#y&"szczególnej"

staranno$ci" w" celu" ochrony" interesów" osób," których" dane" dotycz!" i" spe ni&" wszystkie"

przes anki" zgodnie" z" art." 26" ustawy" z" dnia" 29" sierpnia" 1997" r." o" ochronie" danych"

osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).   

§ 2  

Dane osobowe przekazane"przez"Beneficjenta"przetwarzane"s!"przez"IZ/IP,"na"podstawie"

art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  

  

§ 3  

1. Dane osobowe przetwarzane przez IZ/IP" s!" wy !cznie w celu realizacji Programu, 

w szczególno$ci" potwierdzenia" kwalifikowalno$ci" wydatków," udzielenia" wsparcia,"

monitoringu," ewaluacji," kontroli," audytu" i" sprawozdawczo$ci" oraz" dzia a'" informacyjno-

promocyjnych w ramach RPO WM.  

2. Przedmiotowe dane"osobowe"s!"przetwarzane"w"celu,"o"którym"mowa"w"ust."1,"a"tak#e"

w celach archiwalnych i statystycznych.   

§ 4  

IZ"b!d*"dzia aj!ca"w"jej" imieniu"IP,"mo#e"powierzy&"przetwarzanie danych osobowych, 

o których"mowa"w"§"1,"podmiotom"realizuj!cym"badania"ewaluacyjne"na"zlecenie"IZ/IP."

Dane" osobowe" mog!" zosta&" równie#" powierzone" podmiotom" realizuj!cym" na" zlecenie"

IZ/IP kontrole i audyt w ramach RPO WM.  

 

§ 5  

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w" ramach" zbioru" �Regionalny"

Program" Operacyjny" Województwa" Ma opolskiego" 2014�2020�," jest" Instytucja"



 

 

Zarz!dzaj!ca" Regionalnym" Programem" Operacyjnym" Województwa" Ma opolskiego na 

lata 2014-2020 z siedzib!"w"Krakowie"przy"ul."Basztowej"22,"31-156"Kraków,"adres do 

korespondencji: ul. Rac awicka"56,"30-017"Kraków"(dalej"zwana"IZ)." 

 

§ 6  

Administratorem"danych"osobowych"przetwarzanych"w"ramach"zbioru"�Centralny"system"

teleinformatyczny"wspieraj!cy"realizacj%"programów"operacyjnych�"jest"minister"w a$ciwy"

do spraw"rozwoju"regionalnego"z"siedzib!"w"Warszawie"przy"Pl."Trzech"Krzy#y"3/5,"00-

507 Warszawa (dalej zwany Ministrem). 

 

§ 7  

1. Na" podstawie" art." 31" ust." 1" ustawy" odo," Minister" powierzy " IZ" przetwarzanie" danych"

osobowych w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych na warunkach 

opisanych w Porozumieniu w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych  

w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspieraj!cego realizacj" programów 
operacyjnych w zwi!zku z realizacj! regionalnego programu operacyjnego województwa 
ma#opolskiego 2014-2020 Nr"RPMP/09/2015"z"dnia"9"wrze$nia"2015"roku."Zakres"danych"

osobowych powierzonych do" przetwarzania" zosta " okre$lony" w" ramach" ww."

Porozumienia.  

2. W"ramach"zbioru"wskazanego"w"§"6"dane"s!"powierzone"do"przetwarzania"IZ"wy !cznie"

w celu realizacji Programu w zakresie:  

1) zarz!dzania,"kontroli,"audytu,"ewaluacji,"sprawozdawczo$ci"i"raportowania w ramach  

Programu;  

2) zapewnienia" realizacji" obowi!zku" informacyjnego" dotycz!cego" przekazywania"

do publicznej" wiadomo$ci" informacji" o" podmiotach" uzyskuj!cych" wsparcie" z" funduszy"

polityki"spójno$ci"w"ramach"Programu." 

3. IZ" powierzy a" IP" przetwarzanie" danych" osobowych na warunkach opisanych 

w Porozumieniu w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w zwi!zku 
z realizacj! Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma#opolskiego  2014 � 

2020.  

§ 8  

1. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy odo, IZ/IP, dzia aj!c"w"imieniu"i"na"rzecz"administratora"

danych osobowych - Ministra, powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, 

o"których"mowa"w"§ 6" i"§ 7 niniejszych zasad, na warunkach opisanych w niniejszych 

zasadach. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania" zosta "okre$lony"

w za !czniku"nr"31 .  

2. IZ/IP, umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych, w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych � Ministra, 

                                                      
1 Nale#y"okre$li&"zakres"danych"adekwatny do projektu. 



 

 

podmiotom"$wiadcz!cym"us ugi na"rzecz"Beneficjenta,"w"zwi!zku"z"realizacj!"niniejszego"

projektu.   

3. Powierzenie" przetwarzania" danych" osobowych" podmiotom," o" których" mowa" w" ust." 2,"

odbywa" si%" na" podstawie" odr%bnych" umów" zawieranych na" pi$mie," z" zastrze#eniem,"

#e umowy" te" b%d!" zawiera y" postanowienia" okre$laj!ce" warunki" przetwarzania" danych"

osobowych"nie"gorsze"ni#"okre$lone"w"niniejszych"zasadach." 

4. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez Beneficjenta 

podmiotom," o" których" mowa" w" ust." 2," powinien" by&" ka#dorazowo" dostosowany przez 

Beneficjenta do celu ich powierzenia, przy czym zakres ten nie" mo#e" by&" szerszy" ni#"

zakres"okre$lony"w"ust. 1.  

5. Beneficjent"przekazuje" IZ/IP,"na"ka#de" jej"#!danie,"wykaz"podmiotów,"o"których"mowa""

w ust." 2," którym" zosta o" powierzone" przetwarzanie danych osobowych przez 

Beneficjenta.   

6. IZ/IP" zobowi!zuje" Beneficjenta" do" wykonywania" wobec" osób," których" dane" dotycz!,"

obowi!zków"informacyjnych"wynikaj!cych"z"art."24"i"art."25"ustawy"odo." 

7. IZ/IP" zobowi!zuje" Beneficjenta" do" takiego" formu owania" umów" zawieranych" przez"

Beneficjenta"z"podmiotami,"o"których"mowa"w"ust."2,"by"podmioty"te"by y"zobowi!zane"

do wykonywania" wobec" osób," których" dane" dotycz!," obowi!zków" informacyjnych"

wynikaj!cych"z"art. 24 i art. 25 ustawy odo.  

§ 9  

1. Beneficjent"jest"zobowi!zany"do"wydawania"i"odwo ywania"upowa#nie'"do"przetwarzania"

danych osobowych w" oparciu" o" za ." 1" i" 2" do" niniejszych" zasad oraz do nadawania 

uprawnie'" do" SL2014. Beneficjent" ograniczy" dost%p" do" danych" osobowych" w SL2014 

wy !cznie" do" osób" posiadaj!cych" upowa#nienia" do" przetwarzania" danych" osobowych, 

o których"mowa"w"zdaniu"pierwszym. Dost%p"do"danych"osobowych"w"SL2014 posiada&"

b%d!"osoby"upowa#nione"zgodnie z Procedur! zg#aszania osób uprawnionych w ramach 
projektu stanowi!c!" za !cznik" nr" 6" do" Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia 
i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014�2020. Zg oszenie"ww."osób"

jest dokonywane przez Beneficjenta na podstawie"wniosku"zgodnie"z"za !cznikiem"nr"5"

do wskazanych Wytycznych.  

2. IZ/IP umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania"podmiotów,"o"których"mowa"

§ 8"ust."2,"do"wydawania"i"odwo ywania"stosownych"upowa#nie'"do"przetwarzania"danych"

osobowych, co"wynika&"powinno"z"umowy,"o"której"mowa"w"§"8"ust. 3.  

3. Wzór"upowa#nienia"do"przetwarzania"danych"osobowych"jest"okre$lony"w"za !czniku"nr"

1 do niniejszych zasad.  

4. Wzór" odwo ania" upowa#nienia" do" przetwarzania" danych" osobowych" jest" okre$lony"

w za !czniku"nr 2 do niniejszych zasad.  

5. IZ/IP dopuszcza stosowanie przez Beneficjenta w asnego" wzoru" upowa#nienia"

do przetwarzania" danych" osobowych" lub" wzoru" odwo ania" upowa#nienia" do"

przetwarzania"danych"osobowych,"o"ile"zawieraj!"one"wszystkie"elementy"wskazane"we"

wzorach"okre$lonych"odpowiednio"w"za !cznikach"nr"1"i"2"do"niniejszych"zasad." 



 

 

6. IZ/IP"zobowi!zuje"Beneficjenta"do"takiego"formu owania"umów"z"podmiotami,"o"których"

mowa"w"§"8"ust."2,"by"podmioty"te"zobowi!zane"by y"do"stosowania"wzoru"upowa#nie'"

do przetwarzania"danych"osobowych"i"wzoru"odwo ania"upowa#nienia"do"przetwarzania"

danych"osobowych"okre$lonych"odpowiednio"w"za !czniku"nr"1"i"2"do"niniejszych"zasad"

lub" do" okre$lenia" w asnego" wzoru" upowa#nienia" do" przetwarzania" danych" osobowych"

oraz"wzoru"odwo ania"upowa#nienia"do"przetwarzania"danych"osobowych,"o"ile"zawieraj!"

one"wszystkie"elementy"wskazane"we"wzorach"okre$lonych"odpowiednio"w"za !cznikach"

nr 1 i 2 do niniejszych zasad.  

§ 10  

1. Dane" osobowe" s!" przetwarzane" na" podstawie" art." 23" ust." 1" pkt" 2" ustawy" odo, 

uwzgl%dniaj!c"zapisy"art."54"ust."2,"art."65,"art."115,"art."122"ust.3,"art."125"ust."2"lit."d,"

ust." 4" lit." a" oraz" ust." 5" i" 6" rozporz!dzenia" Parlamentu" Europejskiego" i" Rady" (UE)" " nr"

1303/2013" z" dnia" 17" grudnia" 2013" r." ustanawiaj!cego" wspólne" przepisy" dotycz!ce"

Europejskiego"Funduszu"Rozwoju"Regionalnego,"Europejskiego"Funduszu"Spo ecznego,"

Funduszu" Spójno$ci," Europejskiego" Funduszu" Rolnego" na" rzecz" Rozwoju" Obszarów"

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz"ustanawiaj!cego"

przepisy ogólne" dotycz!ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Spo ecznego,"Funduszu Spójno$ci" i" Europejskiego" Funduszu"

Morskiego"i"Rybackiego"oraz"uchylaj!cego"rozporz!dzenie"Rady"(WE)"nr"1083/2006"(Dz."

Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str."320,"z"pó*n."zm.)"oraz""pkt"3"A"ppkt"iv"za !cznika"XIII"

Kryteria" desygnacji" Instytucji" Zarz!dzaj!cej" i" Instytucji" Certyfikuj!cej" do" tego"

rozporz!dzenia,"art."5"oraz"art."19"ust."4"rozporz!dzenia"Parlamentu"Europejskiego"i"Rady"

(UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Spo ecznego"i"uchylaj!cego"rozporz!dzenie"Rady"(WE)"nr"1081/2006"(Dz."Urz."UE"L"347"

z"20.12.2013,"str."470)"oraz"za !cznika"I"i"II"do"tego"rozporz!dzenia,"art."9"ust."2,"art"22"- 

24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach"realizacji"programów"w"zakresie"polityki 

spójno$ci"finansowanych""w perspektywie finansowej 2014�2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1460 z"pó*n."zm.),"rozporz!dzenia"wykonawczego"Komisji"(UE)"nr"1011/2014"z"dnia"22"

wrze$nia"2014"r."ustanawiaj!cego"szczegó owe"przepisy"wykonawcze"do"rozporz!dzenia"

Parlamentu"Europejskiego"i"Rady"(UE)"nr"1303/2013"w"odniesieniu"do"wzorów"s u#!cych"

do"przekazywania"Komisji"okre$lonych"informacji"oraz"szczegó owe"przepisy"dotycz!ce"

wymiany"informacji"mi%dzy"beneficjentami"a"instytucjami"zarz!dzaj!cymi,"certyfikuj!cymi,"

audytowymi i po$rednicz!cymi"(Dz."Urz."UE"L"286"z"30.09.2014,"str."1)." 

2. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie 

informatycznym,"zobowi!zuje"si%"do"przetwarzania ich w systemie CST lub w przypadku 

jego"niesprawno$ci"w"innym"systemie"wskazanym"przez"IZ"w"zakresie"dla"nich"w a$ciwym."

W" przypadku" wykorzystywania" innych" systemów" informatycznych" Beneficjent" jest"

zobowi!zany" zapewni&," #e" spe niaj!" one" wymagania" bezpiecze'stwa" informacji"

okre$lone"w"rozporz!dzeniu"odo." 

3. Beneficjent" zobowi!zuje" si%" do" weryfikowania" zgodno$ci" zakresu" danych" osobowych"

przetwarzanych"przez"podmioty,"o"których"mowa"w"§"8"ust."2"z"postanowieniami"umów,"

o których"mowa"w"§"8"ust."3." 

4. Beneficjent,"przed"udzieleniem"wsparcia"uczestnikowi"projektu,"zobowi!zuje"si%"odebra&"

O$wiadczenie" uczestnika" projektu," którego" wzór" stanowi" za !cznik" nr" 4" do" niniejszych"

zasad.  

  



 

 

§ 11  

1. Beneficjent" zapewni" $rodki" techniczne" i" organizacyjne" umo#liwiaj!ce" nale#yte"

zabezpieczenie"danych"osobowych,"wymagane"przepisami"prawa,"w"tym"w"szczególno$ci"

ustawy"odo"oraz"rozporz!dzenia"odo."Beneficjent"b%dzie"w"szczególno$ci:" 

1) prowadzi&" dokumentacj%" opisuj!c!" sposób" przetwarzania" danych" osobowych" oraz"

$rodki" techniczne" i" organizacyjne" zapewniaj!ce" ochron%" przetwarzanych" danych"

osobowych," w" tym" w" szczególno$ci" polityk%" bezpiecze'stwa, z" zastrze#eniem,"

#e system," o"którym"mowa" w" §10" ust." 2" oraz" instrukcj%" zarz!dzania" tym" systemem"

udost%pnia"Beneficjentowi"IZ/IP," 

2) przechowywa&"dokumenty"w"przeznaczonych"do"tego"szafach"zamykanych"na"zamek"

lub" w" zamykanych" na" zamek" pomieszczeniach," niedost%pnych" dla" osób"

nieupowa#nionych"do"przetwarzania"danych"osobowych"oraz"zapewniaj!cych"ochron%"

dokumentów" przed" utrat!," uszkodzeniem," zniszczeniem," a" tak#e" przetwarzaniem"

z naruszeniem ustawy odo,  

3) prowadzi&"ewidencj%"osób"upowa#nionych"do"przetwarzania"danych"osobowych;" 

2. Beneficjent" zobowi!#e" osoby" upowa#nione" do" przetwarzania danych osobowych  

do przestrzegania"nast%puj!cych"zasad"post%powania"z"dokumentami:"" 

1) pracowania" jedynie" z" dokumentami" niezb%dnymi" do" wykonania" obowi!zków"

wynikaj!cych" z" niniejszej" Uchwa y" w" sprawie" podj%cia" decyzji" o" dofinansowaniu"

projektu;  

2) przechowywania" dokumentów" w" czasie" nie d u#szym" ni#" czas" niezb%dny"

do zrealizowania"zada',"do"których"wykonania"dokumenty"s!"przeznaczone;" 

3) nietworzenia"kopii"dokumentów"innych,"ni#"niezb%dne"do"realizacji"niniejszej"Uchwa y"

w"sprawie"podj%cia"decyzji"o"dofinansowaniu projektu;  

4) zachowania"w"poufno$ci"danych"osobowych"oraz"informacji"o"stosowanych"sposobach"

ich" zabezpieczenia," tak#e" po" ustaniu" stosunku" prawnego"  !cz!cego" osob%"

upowa#nion!"do"przetwarzania"danych"osobowych"z"Beneficjentem;  

5) zabezpieczenia dokumentów" przed" dost%pem" osób" nieupowa#nionych"

do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem 

z" naruszeniem" ustawy" odo," nieautoryzowan!" zmian!," utrat!," uszkodzeniem" lub"

zniszczeniem.  

3. Beneficjent" b%dzie" stale" nadzorowa " osoby" upowa#nione" do" przetwarzania" danych"

osobowych, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.  

4. Beneficjent" b%dzie" wymaga " od" osób" upowa#nionych" do" przetwarzania" danych"

osobowych" przestrzegania" nale#ytej" staranno$ci," w" zakresie" zachowania" w" poufno$ci"

danych osobowych oraz ich zabezpieczenia.  

5. Beneficjent"zobowi!zuje"si%"do:" 



 

 

1) zachowania" w" poufno$ci" wszystkich" danych" osobowych" powierzonych" mu" 

w" trakcie" obowi!zywania" niniejszej" Uchwa y" w" sprawie" podj%cia" decyzji" o"

dofinansowanie projektu lub dokumentów" uzyskanych" w" zwi!zku" z wykonywaniem 

czynno$ci" obj%tych" niniejsz!" Uchwa !" w" sprawie" podj%cia" decyzji" o" dofinansowanie"

projektu," a" tak#e" zachowania" w" poufno$ci" informacji" o" stosowanych" sposobach"

zabezpieczenia" danych" osobowych," równie#" po" wykonaniu" niniejszej" Uchwa y" 

w"sprawie"podj%cia"decyzji"o"dofinansowaniu"projektu;  

2) zabezpieczenia" korespondencji" i" wszelkich" dokumentów" przed" dost%pem" osób"

nieupowa#nionych" do" przetwarzania" powierzonych" do" przetwarzania" danych"

osobowych,"a"w"szczególno$ci"przed"kradzie#!,"uszkodzeniem"i"zagini%ciem;" 

3) niewykorzystywania zebranych, na podstawie niniejszej Uchwa y"w"sprawie"podj%cia"

decyzji o dofinansowaniu projektu, danych"osobowych"dla"celów"innych"ni#"okre$lone" 

w niniejszej Uchwale"w"sprawie"podj%cia"decyzji""o"dofinansowanie"projektu;  

4) usuni%cia"z"elektronicznych"no$ników"informacji"wielokrotnego"zapisu"w"sposób"trwa y"

i nieodwracalny" oraz" zniszczenia" no$ników" papierowych" i" elektronicznych" no$ników"

informacji" jednokrotnego" zapisu," na" których" utrwalone" zosta y" powierzone"

do przetwarzania" dane" osobowe," po" zako'czeniu" obowi!zywania" okresu"

archiwizowania" danych," o" którym" mowa" w" niniejszej" Uchwale" w" sprawie" podj%cia"

decyzji o dofinansowaniu projektu;  

5) niezw ocznego" przekazania" IZ/IP" pisemnego" o$wiadczenia," w" którym" potwierdzi,"

#e Beneficjent"nie"posiada"#adnych"danych"osobowych,"których"przetwarzanie"zosta o"

mu" powierzone" niniejsz!" Uchwa !" w" sprawie" podj%cia" decyzji" o" dofinansowaniu"

projektu,"po"zrealizowaniu"postanowie'"pkt"4." 

 

§ 12  

1. Beneficjent"niezw ocznie"informuje"IZ/IP"o:" 

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich 

niew a$ciwym"u#yciu"oraz"naruszeniu"obowi!zków"dotycz!cych"ochrony"powierzonych"

do przetwarzania danych osobowych;  

2) wszelkich"czynno$ciach"z"w asnym"udzia em"w"sprawach"dotycz!cych"ochrony danych 

osobowych"prowadzonych"w"szczególno$ci"przed"Generalnym"Inspektorem"Ochrony"

Danych"Osobowych,"urz%dami"pa'stwowymi,"policj!"lub"przed"s!dem." 

2. Beneficjent"zobowi!zuje"si%"do"udzielenia"IZ/IP,"na"ka#de"jej"#!danie,"informacji"na"temat"

przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta 

oraz" podmioty," o" których" mowa" w" §8" ust." 2," a" w" szczególno$ci" niezw ocznego"

przekazywania" informacji" o" ka#dym" przypadku" naruszenia" obowi!zków" dotycz!cych"

ochrony danych osobowych.  

§ 13  

1. Beneficjent"umo#liwi"IZ/IP"lub"podmiotowi"przez"ni!"upowa#nionemu,"lub"administratorowi"

danych" osobowych" dokonanie" kontroli" zgodno$ci" z" ustaw!" odo," rozporz!dzeniem" odo"

oraz z niniejszymi zasadami przetwarzania powierzonych"danych"osobowych"w"zwi!zku"

z realizacj!" projektu, w" miejscach," w" których" s!" one" przetwarzane," a" tak#e" zobowi!#e"



 

 

podmioty,"o"których"mowa"w"§8"ust."2,"do"umo#liwienia"IZ/IP,"lub"podmiotowi"przez"ni!"

upowa#nionemu," dokonania" kontroli." Zawiadomienie" o" zamiarze" przeprowadzenia"

kontroli" powinno" by&" przekazane" podmiotowi" kontrolowanemu" co" najmniej" 5" dni"

roboczych"przed"rozpocz%ciem"kontroli." 

2. W"przypadku"powzi%cia"przez"IZ/IP"wiadomo$ci"o"ra#!cym naruszeniu przez Beneficjenta  

zobowi!za'"wynikaj!cych"z"ustawy"odo,"rozporz!dzenia"odo"lub"z"niniejszymi"zasadami,"

Beneficjent"umo#liwi"IZ/IP"lub"podmiotowi"przez"ni!"upowa#nionemu,"lub"administratorowi"

danych"osobowych"dokonanie"niezapowiedzianej"kontroli"w"celu,"o"którym"mowa"w"ust."1.  

3. Beneficjent"zobowi!#e"podmioty,"o"których"mowa"w"§"8"ust."2,"do"umo#liwienia"IZ/IP"lub"

podmiotowi" przez" ni!" upowa#nionemu," lub" administratorowi danych osobowych 

w przypadku" powzi%cia" przez" IZ/IP" wiadomo$ci" o" ra#!cym" naruszeniu" zobowi!za'"

wynikaj!cych"z ustawy"odo,"rozporz!dzenia"odo"lub"niniejszych"zasad lub umowy, o"której 

mowa"w"§ 8 ust. 3, dokonania niezapowiedzianej kontroli.  

4. IZ/IP" lub" podmiot" przez" ni!" upowa#niony," lub" administrator" danych" osobowych" maj!"

w szczególno$ci"prawo:" 

1) wst%pu," w" godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego 

upowa#nienia," do" pomieszcze'," w" których" jest" zlokalizowany" zbiór" powierzonych"

do przetwarzania" danych" osobowych" i" przeprowadzenia" niezb%dnych" bada'" lub"

innych" czynno$ci" kontrolnych" w" celu" oceny" zgodno$ci przetwarzania danych 

osobowych z ustaw!"odo,"rozporz!dzeniem"odo"oraz"niniejszymi"zasadami;" 

2) #!dania" z o#enia" pisemnych" lub" ustnych" wyja$nie'" przez" osoby" upowa#nione""

do przetwarzania danych osobowych oraz pracowników" w" zakresie" niezb%dnym""

do ustalenia stanu faktycznego;  

3) wgl!du"do"wszelkich"dokumentów"i"wszelkich"danych"maj!cych"bezpo$redni"zwi!zek"

z przedmiotem"kontroli"oraz"sporz!dzania"ich"kopii." 

5. Uprawnienia"kontrolerów"IZ/IP" lub"podmiotu"przez"ni! upowa#nionego,"o"którym"mowa"

w ust. 4, lub administratora" danych" osobowych" nie" wy !czaj!" stosowania" uregulowa'"

wynikaj!cych"z"wytycznych"w"zakresie"kontroli"wydanych"na"podstawie"art."5"ust."1"ustawy"

z" dnia" 11" lipca" 2014" r." o" zasadach" realizacji" programów" w" zakresie" polityki" spójno$ci"

finansowanych w perspektywie finansowej 2014�2020.  

6. Beneficjent" jest" zobowi!zany" do" zastosowania" si%" do" zalece'" dotycz!cych" poprawy"

jako$ci" zabezpieczenia" danych" osobowych" oraz" sposobu" ich przetwarzania, 

sporz!dzonych"w wyniku kontroli przeprowadzonych przez IZ/IP lub przez podmiot przez 

ni!"upowa#niony." 

7. Beneficjent" zobowi!#e" podmioty," o" których" mowa" w" §" 8 ust." 2," do" zastosowania" si%"

do zalece'" dotycz!cych" poprawy" jako$ci" zabezpieczenia" danych" osobowych" oraz"

sposobu" ich" przetwarzania," sporz!dzonych" w" wyniku" kontroli" przeprowadzonych przez 

IZ/IP lub podmiot"przez"ni!"upowa#niony,"lub"administratora"danych"osobowych." 

§ 14  

1."Integraln!"cz%$&"niniejszych"zasad"stanowi!:" 



 

 

1) za !cznik"nr"1:"Wzór"upowa#nienia"do"przetwarzania"danych"osobowych;" 

2) za !cznik"nr"2:"Wzór"odwo ania"upowa#nienia"do"przetwarzania"danych"osobowych;" 

3) za !cznik"nr"3:"Zakres"danych"osobowych powierzonych do przetwarzania; 

4) za !cznik"nr"4:"O$wiadczenie"uczestnika"projektu.  

  



 

 

Za !cznik"nr"1 do Zasad przetwarzania danych osobowych: 

Wzór"upowa#nienia"do"przetwarzania"danych"osobowych" 
 

UPOWA!NIENIE Nr______  
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   

  

Z dniem _________________________ r., na podstawie art. 37"w"zwi!zku"z"art."31"ustawy""

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 

upowa#niam" Pana/Pani!+"

______________________________________________________  do przetwarzania 

danych" osobowych" w" zbiorze" _____________________________________" Upowa#nienie"

wygasa"z"chwil!"ustania Pana/Pani* stosunku prawnego z  _______________  

  

_____________________________  
Czytelny"podpis"osoby"upowa#nionej""do wydawania"i"odwo ywania"upowa#nie'." 

  
  

Upowa#nienie"otrzyma em" 
                                                                                                                            

                         

___________________________                         
miejscowo$&,"data,"podpis  

  
  

O$wiadczam,"#e"zapozna em/am"si%"z"przepisami"dotycz!cymi ochrony danych osobowych, 

w tym"z"ustaw!"z"dnia"29"sierpnia"1997"r."o"ochronie"danych"osobowych"(t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922)," a" tak#e" z" obowi!zuj!cymi" w" __________________________: Polityk!"

bezpiecze'stwa" ochrony" danych" osobowych" oraz" Instrukcj!" zarz!dzania" systemem"

informatycznym" s u#!cym" do" przetwarzania" danych" osobowych" i" zobowi!zuj%" si%" do"

przestrzegania"zasad"przetwarzania"danych"osobowych"okre$lonych"w"tych"dokumentach." 

  

Zobowi!zuj%"si%"do"zachowania"w"tajemnicy"przetwarzanych"danych"osobowych,"z"którymi"

zapozna em/am"si%"oraz"sposobów"ich"zabezpieczania,"zarówno"w"okresie"trwania"umowy, 

jak" równie#" po" ustaniu" stosunku" prawnego"  !cz!cego" mnie" 

z _____________________________  

  
              
       

________________________ 

                     

  Czytelny podpis osoby   

sk adaj!cej"o$wiadczenie  
  

   
  

*niepotrzebne"skre$li&" 

  



 

 

Za !cznik"nr"2 do Zasad przetwarzania danych osobowych:  

Wzór"odwo ania"upowa#nienia"do"przetwarzania"danych"osobowych"" 

  

 

 

 

 

 

 

 

ODWO"ANIE UPOWA!NIENIA Nr ______  
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   

  

Z dniem ________________________ r., na podstawie art. 37" w" zwi!zku" z" art." 31" ustawy""

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), 

odwo uj%" upowa#nienie" Pana/Pani* ________________________ nr ________ do 

przetwarzania danych osobowych wydane w dniu________________________  

  

  

________________________ 

Czytelny podpis"osoby"upowa#nionej""do wydawania"i"odwo ywania"upowa#nie'.  

  

  

  

  
                                                                                                                            

                         

_________________                       
miejscowo$&,"data, podpis  

  

  

 

  

  

  

 

*niepotrzebne"skre$li&" 

 

  



 

 

Za !cznik"nr"3:" 

Zakres danych osobowych  

powierzonych do przetwarzania 

 

Zakres danych osobowych u#ytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego, 

wnioskodawców, beneficjentów/partnerów  

Lp. Nazwa 

 U#ytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony instytucji 
zaanga#owanych w realizacj$ programów 

1 Imi% 

2 Nazwisko 

3 Miejsce pracy 

4 Adres e-mail 

5 Login 

 U#ytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony 
beneficjentów/partnerów projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji 

wi!#!cych"w"imieniu"beneficjenta/partnera) 

1 Imi% 

2 Nazwisko 

3 Telefon 

4 Adres e-mail 

5 Kraj 

6 PESEL 

 Wnioskodawcy 

1 Nazwa wnioskodawcy  

2 Forma prawna 

3 Forma"w asno$ci 

4 NIP 

5 Kraj 

6 Adres:  

Ulica 

Nr budynku 

Nr lokalu 

Kod pocztowy 

Miejscowo$& 

Telefon 

Fax 



 

 

Adres e-mail 

 Beneficjenci/Partnerzy 

1 Nazwa beneficjenta/partnera 

2 Forma prawna beneficjenta/partnera 

3 Forma"w asno$ci 

4 NIP 

5 REGON 

6 Adres: 

Ulica 

Nr budynku 

Nr lokalu 

Kod pocztowy 

Miejscowo$& 

Telefon 

Fax 

           Adres e-mail 

7 Kraj 

8 Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy 

 

Dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadz%cych jednoosobow% 
dzia&alno') gospodarcz%* 

Lp. Nazwa 

1 Kraj 

2 Nazwa instytucji 

3 NIP  

4 Typ instytucji 

5 Województwo" 

6 Powiat 

7 Gmina 

8 Miejscowo$& 

9 Ulica 

10 Nr budynku 

11 Nr lokalu 

12 Kod pocztowy 

13 Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) 



 

 

14 Telefon kontaktowy 

15 Adres e-mail 

16 Data"rozpocz%cia"udzia u"w"projekcie 

17 Data"zako'czenia"udzia u"w"projekcie 

18 Czy"wsparciem"zostali"obj%ci"pracownicy"instytucji 

19 Rodzaj przyznanego wsparcia 

20 Data"rozpocz%cia"udzia u"we"wsparciu 

21 Data"zako'czenia"udzia u"we"wsparciu 

 

Dane uczestników indywidualnych 

Lp. Nazwa 

1 Kraj 

2 Rodzaj uczestnika 

3 Nazwa instytucji 

4 Imi% 

5 Nazwisko 

6 PESEL 

7 P e&" 

8 Wiek"w"chwili"przyst%powania"do"projektu 

9 Wykszta cenie 

10 Województwo" 

11 Powiat 

12 Gmina 

13 Miejscowo$& 

14 Ulica 

15 Nr budynku 

16 Nr lokalu 

17 Kod pocztowy 

18 Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) 

19 Telefon kontaktowy 

20 Adres e-mail 

21 Data"rozpocz%cia"udzia u"w"projekcie 

22 Data"zako'czenia"udzia u"w"projekcie 

23 Status"osoby"na"rynku"pracy"w"chwili"przyst!pienia"do"projektu 



 

 

24 Planowana data zako+czenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano 
ze wsparcia 

25 Wykonywany"zawód 

26 Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia) 

27 Sytuacja"osoby"w"momencie"zako'czenia"udzia u"w"projekcie 

28 Inne" rezultaty" dotycz!ce" osób" m odych" (dotyczy" IZM" - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia 

M odych) 

29 Zako'czenie"udzia u"osoby"w"projekcie"zgodnie"z"zaplanowan!"dla"niej"$cie#k!"uczestnictwa 

30 Rodzaj przyznanego wsparcia 

31 Data"rozpocz%cia"udzia u"we"wsparciu 

32 Data"zako'czenia"udzia u"we"wsparciu 

33 Data"za o#enia"dzia alno$ci"gospodarczej 

34 Kwota"przyznanych"$rodków"na"za o#enie"dzia alno$ci"gospodarczej 

35 PKD"za o#onej"dzia alno$ci"gospodarczej 

36 Osoba" nale#!ca" do" mniejszo$ci" narodowej" lub" etnicznej," migrant," osoba" obcego"

pochodzenia 

37 Osoba"bezdomna"lub"dotkni%ta"wykluczeniem"z"dost%pu"do"mieszka' 

38 Osoba"z"niepe nosprawno$ciami 

39 Osoba"przebywaj!ca"w"gospodarstwie"domowym"bez"osób"pracuj!cych 

40 W"tym:"w"gospodarstwie"domowym"z"dzie&mi"pozostaj!cymi"na"utrzymaniu 

41 Osoba" #yj!ca" w" gospodarstwie" sk adaj!cym" si%" z" jednej" osoby" doros ej" i" dzieci"

pozostaj!cych"na"utrzymaniu 

42 Osoba"w"innej"niekorzystnej"sytuacji"spo ecznej"(innej"ni#"wymienione"powy#ej) 

 

Dane dotycz%ce personelu projektu. 

Lp. Nazwa 

1 Imi%" 

2 Nazwisko 

3 Kraj 

4 PESEL 

5 Forma"zaanga#owania 

6 Okres"zaanga#owania"w"projekcie 

7 Wymiar czasu pracy 

8 Stanowisko 

9 Adres: 

Ulica 



 

 

Nr budynku 

Nr lokalu 

Kod pocztowy 

Miejscowo$& 

10 Nr rachunku bankowego 

11 Kwota wynagrodzenia 

 

Osoby fizyczne i osoby prowadz%ce dzia&alno') gospodarcz%, których dane b$d% przetwarzane 
w zwi%zku z badaniem kwalifikowalno'ci 'rodków w projekcie 

Lp. Nazwa 

1 Nazwa wykonawcy 

2 Imi% 

3 Nazwisko 

4 Kraj 

5 NIP 

6 PESEL 

7 Adres: 

Ulica 

Nr budynku 

Nr lokalu 

Kod pocztowy 

Miejscowo$& 

8 Nr rachunku bankowego 

9 Kwota wynagrodzenia 

 

 

 

  



 

 

Za !cznik nr 4 do Zasad przetwarzania danych osobowych: 

O$wiadczenie"uczestnika"Projektu   
  

   

O-WIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU   

  

  

W" zwi!zku" z" przyst!pieniem" do" projektu" pn." �����������nr"

����������..""o$wiadczam,"#e"przyjmuj%"do"wiadomo$ci,"i#:" 

1. administratorem"moich"danych"osobowych"przetwarzanych"w"ramach"zbioru"�Regionalny"

Program Operacyjny Województwa" Ma opolskiego" na" lata" 2014-2020�" jest" Zarz!d"

Województwa" Ma opolskiego" stanowi!cy" Instytucj%" Zarz!dzaj!c!" dla" Regionalnego"

Programu" Operacyjnego" Województwa" Ma opolskiego" na lata 2014 � 2020," z" siedzib!"

w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków," adres" do" korespondencji: ul. 

Rac awicka"56,"30-017"Kraków," 

2. administratorem" moich" danych" osobowych" przetwarzanych" w" ramach" zbioru" �Centralny"

system" teleinformatyczny" wspieraj!cy" realizacj%" programów" operacyjnych�" jest" minister"

w a$ciwy"do"spraw"rozwoju, z"siedzib!"w"Warszawie"przy Pl."Trzech"Krzy#y"3/5,"00-507 

Warszawa,  

3. podstaw%"prawn!"przetwarzania"moich"danych"osobowych"stanowi"art."23"ust."1"pkt"2"lub"

art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) � dane"osobowe"s!"niezb%dne"dla"realizacji"Regionalnego 

Programu"Operacyjnego"Województwa"Ma opolskiego"na"lata"2014-2020, a tak#e:" 

1) rozporz!dzenie"Parlamentu"Europejskiego"i"Rady"(UE)"Nr"1303/2013"z"dnia"17"grudnia"

2013 r. ustanawiaj!ce"wspólne"przepisy"dotycz!ce"Europejskiego"Funduszu"Rozwoju 

Regionalnego," Europejskiego" Funduszu" Spo ecznego," Funduszu" Spójno$ci,"

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju" Obszarów" Wiejskich"

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego" oraz" ustanawiaj!ce" przepisy"

ogólne" dotycz!ce" Europejskiego" Funduszu" Rozwoju" Regionalnego," Europejskiego"

Funduszu" Spo ecznego," Funduszu" Spójno$ci" i" Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego"oraz"uchylaj!ce"rozporz!dzenie"Rady"(WE)"nr"1083/2006;" 

2) rozporz!dzenie"Parlamentu"Europejskiego"i"Rady"(UE)"Nr"1304/2013"z"dnia"17"grudnia"

2013"r."w"sprawie"Europejskiego"Funduszu"Spo ecznego"i"uchylaj!ce"rozporz!dzenie"

Rady (WE) nr 1081/2006;  

3) ustawa" z" dnia" 11" lipca" 2014" r." o" zasadach" realizacji" programów" w" zakresie polityki 

spójno$ci"finansowanych"w"perspektywie"finansowej"2014�2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460 z"pó*n."zm.);  

4) rozporz!dzenie"Wykonawcze"Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 wrze$nia"2014"r."

ustanawiaj!ce" szczegó owe" przepisy" wykonawcze" do rozporz!dzenia" Parlamentu"

Europejskiego" i" Rady" (UE)" nr" 1303/2013" w" odniesieniu" do" wzorów" s u#!cych""

do przekazywania" Komisji" okre$lonych" informacji" oraz" szczegó owe" przepisy"



 

 

dotycz!ce" wymiany" informacji" mi%dzy" beneficjentami" a instytucjami" zarz!dzaj!cymi,"

certyfikuj!cymi,"audytowymi"i"po$rednicz!cymi;" 

4. moje" dane" osobowe" b%d!" przetwarzane" wy !cznie" w" celu" realizacji" projektu 

���������" ������.��������..," w" szczególno$ci" potwierdzenia 

kwalifikowalno$ci"wydatków,"udzielenia"wsparcia,"monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu  

i sprawozdawczo$ci" oraz" dzia a'" informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego 

Programu"Operacyjnego"Województwa"Ma opolskiego"na"lata"2014"� 2020 (RPO WM);  

5. moje" dane" osobowe" zosta y" powierzone" do" przetwarzania" Instytucji Po$rednicz!cej" - 

����������������������" (nazwa" i" adres" w a$ciwej" IP),"

Beneficjentowi" realizuj!cemu" projekt" " - ������������������� 

��������.." (nazwa" i" adres" Beneficjenta)" oraz" podmiotom," które" na" zlecenie"

Beneficjenta" uczestnicz!" w" realizacji" projektu" - �������������� 

���������������"(nazwa" i"adres"ww."podmiotów)."Moje"dane"osobowe"

mog!" zosta&" przekazane" podmiotom" realizuj!cym" badania" ewaluacyjne" na" zlecenie"

Powierzaj!cego1," Instytucji" Po$rednicz!cej" lub" Beneficjenta." Moje" dane"osobowe" mog!"

zosta&" równie#" powierzone" specjalistycznym" podmiotom," realizuj!cym" na" zlecenie"

Powierzaj!cego," Instytucji" Po$rednicz!cej" oraz" Beneficjenta kontrole i audyt w ramach 

RPO WM;  

6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich" podania" jest" równoznaczna"

z brakiem"mo#liwo$ci"udzielenia wsparcia w ramach projektu;  

7. w"ci!gu"4"tygodni"po"zako'czeniu"udzia u"w"projekcie"udost%pni%"dane"dot."mojego"statusu""

na" rynku" pracy" oraz" informacje" nt." udzia u" w" kszta ceniu" lub" szkoleniu" oraz" uzyskania"

kwalifikacji lub nabycia kompetencji2;  

8. w"ci!gu"trzech"miesi%cy"po"zako'czeniu"udzia u"w"projekcie"udost%pni%"dane"dot."mojego"

statusu na rynku pracy3;  

9. do" trzech" miesi%cy" po" zako'czeniu" udzia u" w" projekcie" dostarcz%" dokumenty"

potwierdzaj!ce" osi!gni%cie" efektywno$ci" zatrudnieniowej," podj%cie" zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej 4 

10. mam"prawo"dost%pu"do"tre$ci"swoich"danych"i"ich"poprawiania." 

 

�..���������������" �����������������" 

 MIEJSCOWO$% I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU  

  
  

                                                      
1 Powierzaj!cy"oznacza"IZ"RPO"WM"2014"� 2020"lub"minister"w a$ciwy"do"spraw"rozwoju"regionalnego.   
2 Nale#y"wykre$li&,""je$li"nie"dotyczy.""" 
3 Nale#y"wykre$li&,""je$li"nie"dotyczy.""" 
4 Nale#y"wykre$li&,""je$li"nie"dotyczy.    



 

 

 

Za !cznik"Nr"4 do"Uchwa y"Nr"42/18 Zarz!du"Województwa"Ma opolskiego"z"dnia"11 stycznia 2018 r.  

Za !cznik"Nr"5 do"Uchwa y"Nr"��..�"ZWM" 
z"dnia"����� 

 

 

Nazwa i adres Beneficjenta                                

Nazwa i nr projektu  
  HARMONOGRAM P!ATNO"CI            

 

 

 

Harmonogram p!atno"ci Dofinansowanie Wydatki inwestycyjne Wydatki bie#$ce 

l.p 

Kwota transzy dofinansowania 

Okres za jaki sk!adany jest 

wniosek o p!atno"% 

od - do 

Kwota planowanych 

ca!kowitych wydatków do 

rozliczenia ####### 0,00                -   z!                 -   z!  

Ogó!em 

 W tym kwota 

na zakupy 

inwestycyjne i 

wydatki 

inwestycyjne 

(zawarta w 

kolumnie 2) 

 W tym kwota 

"rodków 

bie#$cych 

(obliczana 

automatycznie 

jako ró#nica 

kolumny 2 i 3) 

D
zi

e
&

 

M
ie

si
$

c
 

R
o

k
 

D
zi

e
&

 

M
ie

si
$

c
 

R
o

k
 

Ogó!em 

W tym kwota 

dofinansowania 

UE  BP UE BP UE BP 

  0,00 0,00 0,00             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2a 2b 3a 3b 4a 4b 

�     0                           

�     0                           

�     0                           

�     0                           

 

 

 

 

  



 

 
 
Za��cznik nr 6 
do Regulaminu przygotowania i oceny projektów sk�adanych w trybie pozakonkursowym  
w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 

 
 
 

- WZÓR � 
 

Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu1 
������������������.. 

(nazwa projektu) 

 

Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu ���.� (nazwa projektu) w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma�opolskiego na lata 2014-2020 
wspó�finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo�ecznego, zwana dalej �umow��, 
zawarta na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o realizacji programów  
w zakresie polityki spójno!ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 217) w dniu �������.. mi"dzy: 
.................................................................................................................................................... 
(nazwa beneficjenta) 
 z siedzib� w 
.................................................................................................................................................. 
(adres siedziby)  
reprezentowanym przez 
.................................................................................................................................................. 
(imi� i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wi�"�cych) 
zwanym dalej Liderem projektu2 
a 
.................................................................................................................................................... 
(nazwa partnera) 
z siedzib� w 
................................................................................................................................................... 
(adres siedziby) 
reprezentowanym przez 
.................................................................................................................................................. 
(imi� i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wi�"�cych) 
zwanym dalej Partnerem nr 1 
a 
.................................................................................................................................................... 
(nazwa partnera) 
z siedzib� w 
................................................................................................................................................ 
(adres siedziby) 
reprezentowanym przez 
................................................................................................................................................. 
(imi� i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wi�"�cych) 

                                                           

 

1 Wzór umowy stanowi minimalny zakres i mo#e by$ przez strony uzupe�niony o postanowienia niezb"dne  
dla realizacji projektu. Postanowienia stanowi�ce uzupe�nienie wzoru umowy nie mog� by$ sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w tym wzorze. W uzasadnionych przypadkach wzór umowy partnerskiej mo#e by$ modyfikowany za zgod� IP. 
2
 Rozumianym jako Partner wiod�cy, zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójno#ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217). 
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zwanym dalej Partnerem nr 2 
a 
.................................................................................................................................................... 
(nazwa partnera) 
z siedzib� w 
................................................................................................................................................... 
(adres siedziby) 
reprezentowanym przez 
.................................................................................................................................................. 
(imi� i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wi�"�cych) 
zwanym dalej Partnerem nr 3 
 
zwanymi dalej Stronami. 
 
 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Ustanawia si� partnerstwo na rzecz realizacji projektu � (tytu� projektu) realizowanego 
w ramach Osi Priorytetowej � (nr Osi) Dzia"ania � (nr Dzia�ania) Poddzia"ania � (nr 
Poddzia�ania) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma"opolskiego na 
lata 2014-2020, zwanego dalej �projektem�. 

2. Strony umowy stwierdzaj� zgodnie, #e wskazane w ust. 1 partnerstwo zosta"o 
utworzone w celu realizacji projektu, którego opis zawiera wniosek o dofinansowanie  
o numerze nadawanym w systemie e-RPO ��..3. 

3. Umowa okre$la zasady funkcjonowania partnerstwa, zasady wspó"pracy Lidera projektu 
i Partnerów oraz wspó"pracy mi�dzy Partnerami przy realizacji projektu, o którym mowa 
w ust. 1. 

4. Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym we wniosku  
o dofinansowanie i dotyczy realizacji zada% w ramach projektu. 

 
 

§ 2. 
Zakres zada� stron 

1. Strony ustalaj� nast�puj�cy podzia" zada%: 
1) 
............................................................................................................................................. 
(nazwa Lidera projektu) 
jest odpowiedzialny za realizacj� nast�puj�cych zada% okre$lonych w projekcie 
a).......................................................................................................................................... 
(nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) 
b).......................................................................................................................................... 
( nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) 
2) 
............................................................................................................................................. 
(nazwa Partnera nr 1) 
jest odpowiedzialny za realizacj� nast�puj�cych zada% okre$lonych w projekcie: 

                                                           

 

3 Nale#y wype"ni& w przypadku, kiedy na etapie podpisywania umowy partnerskiej jest znany numer wniosku o dofinansowanie 
projektu nadany w lokalnym systemie e-RPO. 
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a).......................................................................................................................................... 
(nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) 
b).......................................................................................................................................... 
( nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) 
3) 
............................................................................................................................................. 
(nazwa Partnera nr 2) 
jest odpowiedzialny za realizacj� nast�puj�cych zada� okre�lonych w projekcie: 
a).......................................................................................................................................... 
(nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) 
b).......................................................................................................................................... 
( nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) 
3) 
............................................................................................................................................. 
(nazwa Partnera nr 3) 
jest odpowiedzialny za realizacj� nast�puj�cych zada� w projekcie: 
a).......................................................................................................................................... 
(nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) 
b).......................................................................................................................................... 
(nazwa zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie). 

2. Lider projektu i Partnerzy zgodnie postanawiaj�, !e nie jest dopuszczalne zlecanie 
zakupu towarów lub us"ug pomi�dzy Stronami niniejszej umowy, w tym kierowanie 
zapyta� ofertowych podczas udzielania zamówie� publicznych w ramach projektu,  
a tak!e anga!owanie jako personelu projektu pracowników Partnerów przez Lidera 
projektu i odwrotnie. 

3. Zlecanie us"ugi merytorycznej podmiotom nie b�d�cymi Stron� umowy, zwanymi dalej 
wykonawcami, mo!e dotyczy# jedynie cz��ci zada� powierzonych Partnerowi zgodnie  
z ust. 1, o ile przewiduje tak wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. W przypadku, 
gdy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nie przewiduje zlecania us"ugi 
merytorycznej, wykonanie ich przez wykonawc� wymaga zgody Stron umowy na 
zasadach okre�lonych w § 5 oraz wymaga zatwierdzenia zmiany wniosku  
o dofinansowanie realizacji projektu przez Instytucj� Po�rednicz�c�. 

4. Partnerzy zapewniaj�, !e wykonawcy b�d� przestrzega# postanowie� niniejszej umowy 
oraz odpowiadaj� przed Liderem projektu za wszelkie dzia"ania lub zaniechania 
wykonawcy jak za swoje dzia"ania lub zaniechania. 

5. W przypadku zmian w projekcie, Strony realizuj� projekt zgodnie z zaktualizowanym 
wnioskiem o dofinansowanie projektu. 

 
 

§ 3. 
Uprawnienia, obowi�zki i odpowiedzialno�� Lidera projektu 

1. Strony stwierdzaj� zgodnie, !e � (nazwa Lidera projektu) pe"ni funkcj� Lidera projektu 
odpowiedzialnego za: 

1) reprezentowanie Partnerów przed Instytucj� Po�rednicz�c� RPO WM 2014-2020 
w procesie ubiegania si� o dofinansowanie projektu, a po podj�ciu Uchwa"y przez 
ZWM w sprawie podj�cia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Ma"opolskie, reprezentowanie Partnerów  
w trakcie realizacji projektu; 

2) koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawid"owo�ci dzia"a� 
Partnerów przy realizacji zada�, zawartych w projekcie; 

3) zapewnienie udzia"u Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zada�, na 
zasadach okre�lonych w niniejszej umowie; 

4) wsparcie Partnerów w realizacji powierzonych zada�; 
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5) zapewnienie sprawnego systemu komunikacji pomi�dzy Partnerami oraz Instytucj� 
Po!rednicz�c�; 

6) zapewnienie prawid"owo!ci operacji finansowych, w szczególno!ci poprzez 
wdro#enie systemu zarz�dzania i kontroli finansowej projektu; 

7) pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizacj� dokumentacji zwi�zanej z realizacj� 
zada� partnerstwa; 

8) przedk"adanie wniosków o p"atno!% do Instytucji Po!rednicz�cej w celu rozliczenia 
wydatków w projekcie oraz otrzymania !rodków na dofinansowanie zada$ Lidera 
projektu i Partnerów; 

9) gromadzenie informacji o uczestnikach projektu i przekazywanie ich do Instytucji 
Po!rednicz�cej; 

10) informowanie Instytucji Po!rednicz�cej o problemach w realizacji projektu; 
11) monitorowanie i kontrola udzielanej w ramach partnerstwa pomocy publicznej; 
12) koordynacj� dzia"a$ partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o nim i jego 

celów; 
13) wype"nianie obowi�zków wynikaj�cych z Zasad realizacji projektów dla których 

Beneficjentem jest Województwo Ma"opolskie w ramach RPO WM na lata 2014-
2020. 

2. Partnerzy upowa#niaj� Lidera projektu do reprezentowania Partnerstwa wobec osób 
trzecich, w tym Instytucji Po!rednicz�cej. Zakres upowa#nienia zosta" okre!lony  
w pe"nomocnictwach dla Lidera projektu do reprezentowania Partnerów stanowi�cych 
za"�cznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Lider projektu nie mo#e, bez uzyskania uprzedniej zgody Partnerów, akceptowa%  
lub przedstawia% propozycji zmian zakresu projektu lub warunków jego realizacji. 

4. Partner zobowi�zuje si� do zawarcia z Liderem projektu odr�bnej umowy przeniesienia 
autorskich praw maj�tkowych do utworów wytworzonych w ramach Projektu,  
z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Partnera na korzystanie z ww. utworów. 
Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest zawierana na pisemny wniosek Lidera 
projektu w ramach !rodków finansowych, o których mowa w § 6 ust. 1. 

5. Lider projektu jest zobowi�zany do wspó"pracy z podmiotami zewn�trznymi, 
realizuj�cymi badanie ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarz�dzaj�cej lub Instytucji 
Po!rednicz�cej poprzez udzielanie ka#dorazowo na wniosek tych podmiotów 
dokumentów i informacji na temat realizacji projektu, niezb�dnych do przeprowadzenia 
badania ewaluacyjnego. 

 
 

§ 4. 
Uprawnienia, obowi�zki i odpowiedzialno�� Partnerów 

1. Ka#da ze stron ponosi odpowiedzialno!% za prawid"ow� realizacj� projektu, o którym 
mowa w § 1 ust. 1, w zakresie powierzonego/ych jej zadania/zada$, o którym/ych mowa 
w § 2 ust.1. 

2. Partnerzy zobowi�zani s� do: 
1) zapoznania si� z postanowieniami Zasad realizacji projektów dla których 

Beneficjentem jest Województwo Ma"opolskie w ramach RPO WM na lata 2014-
2020 i przestrzeganie obowi�zków z nich wynikaj�cych; 

2) aktywnego uczestnictwa i wspó"pracy w dzia"aniach partnerstwa maj�cych na celu 
realizacj� projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1; 

3) informowania o planowanych zmianach w zadaniach Partnera realizowanych  
w ramach projektu na zasadach okre!lonych w § 5; 
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4) stosowania przyj�tego systemu przep�ywu informacji i komunikacji mi�dzy 
Stronami umowy; 

5) udzielania na wniosek Rady Partnerstwa4 informacji i wyja!nie" co do zada" 
realizowanych w ramach projektu, w terminie i formie umo#liwiaj$cej Liderowi 
projektu wywi$zanie si� z jego obowi$zków informacyjnych wzgl�dem Instytucji 
Po!rednicz$cej; 

6) niezw�ocznego informowania Rady Partnerstwa o przeszkodach przy realizacji 
zada", w tym o ryzyku zaprzestania realizacji zada"; 

7) informowania Rady Partnerstwa o udziale Partnera w innych projektach 
finansowanych z funduszy strukturalnych, w tym informowania o wysoko!ci 
!rodków przyznanych Partnerowi lub uczestnikom projektu, które stanowi$ pomoc 
publiczn$; 

8) gromadzenia informacji o uczestnikach projektu i przekazywania ich Liderowi 
projektu; 

9) poddania si� kontroli w zakresie prawid�owej realizacji zada" w projekcie 
przeprowadzonej przez Lidera projektu, Instytucj� Po!rednicz$c$ oraz inne 
uprawnione do kontroli podmioty, w tym w szczególno!ci: 
a) wgl$d w dokumenty, w tym dokumenty ksi�gowe, zwi$zane z realizacj$ zada" 

bezpo!rednio przez strony umowy lub wykonawców; 
b) umo#liwienie uprawnionym podmiotom przeprowadzenia czynno!ci 

kontrolnych, w tym dost�pu do swojej siedziby i miejsca realizacji zada" 
bezpo!rednio przez strony umowy lub wykonawców; 

c) informowania uczestników projektu o obowi$zku poddania si� czynno!ciom 
kontrolnym; 

10) wspó�pracy z podmiotami zewn�trznymi, realizuj$cymi badanie ewaluacyjne na 
zlecenie Instytucji Zarz$dzaj$cej lub Instytucji Po!rednicz$cej poprzez udzielanie 
ka#dorazowo na wniosek tych podmiotów lub Lidera projektu dokumentów  
i informacji na temat realizacji projektu, niezb�dnych do przeprowadzenia badania 
ewaluacyjnego; 

11) wykorzystania !rodków finansowych wy�$cznie na realizacj� zada" powierzonych 
na mocy niniejszej umowy; 

12) informowania uczestników projektu o pochodzeniu !rodków przeznaczonych na 
realizacj� zada" powierzonych na mocy umowy; 

13) oznaczenie materia�ów promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych  
i szkoleniowych zwi$zanych z realizacj$ zadania powierzonego na mocy umowy 
informacj$ o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym EFS oraz z Programu, 
zgodnie z zasadami okre!lonymi w § 8; 

14) wykorzystywania materia�ów informacyjnych i wzorów dokumentów przekazanych 
przez Lidera projektu; 

15) prowadzenia wyodr�bnionej ewidencji wydatków projektu w sposób przejrzysty, 
zgodnie z zasadami okre!lonymi w programie, tak aby mo#liwa by�a identyfikacja 
poszczególnych operacji zwi$zanych z projektem5; 

16) wydatkowania !rodków zgodnie z przepisami prawa zamówie" publicznych lub 
zasad$ konkurencyjno!ci zawart$ w Zasadach realizacji projektów dla których 
Beneficjentem jest Województwo Ma�opolskie w ramach RPO WM na lata 2014-
2020, o ile zasada ta ma zastosowanie do Partnerów6; 

                                                           

 

4 Gremium podejmuj$ce decyzje w partnerstwie odpowiadaj$ce za wspólne zarz$dzanie projektem, o którym mowa w § 5. ust.1. 
dotycz$cym Organizacji wewn�trznej partnerstwa. 
5 Nie dotyczy Partnera, który realizuje zadania rozliczane wy�$cznie za pomoc$ uproszczonych metod rozliczania wydatków. 
6
 Nie dotyczy Partnera, który realizuje zadania rozliczane wy�$cznie za pomoc$ uproszczonych metod rozliczania wydatków. 
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17) otwarcia wyodr�bnionego rachunku bankowego na �rodki otrzymane w formie 
zaliczki/refundacji  w ramach projektu oraz informowania o wszelkich zmianach nr 
rachunków w trakcie realizacji zada!; 

18) przedstawiania Liderowi projektu informacji finansowych i sprawozdawczych  
w terminach i formie umo"liwiaj#cej przygotowanie wniosków o p$atno�% 
wymaganych w Zasadach realizacji projektów dla których Beneficjentem jest 
Województwo Ma$opolskie w ramach RPO WM na lata 2014-2020; 

19) wype$niania obowi#zków wynikaj#cych z udzielania pomocy publicznej i/lub 
pomocy de minimis, w tym w szczególno�ci obowi#zku sporz#dzania  
i przedstawiania Prezesowi Urz�du Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
sprawozda! o udzielonej pomocy publicznej, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o post�powaniu w sprawach dotycz#cych pomocy publicznej 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z pó&n. zm.); 

20) gromadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu w terminach okre�lonych  
w Zasadach realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo 
Ma$opolskie w ramach RPO WM na lata 2014-2020; 

21) zachowania zasady trwa$o�ci projektu, o której mowa w art. 71 Rozporz#dzenia 
ogólnego, Wytycznych w zakresie realizacji przedsi�wzi�� w obszarze w��czenia 
spo�ecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem !rodków Europejskiego 
Funduszu Spo�ecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020, Wytycznych w zakresie realizacji przedsi�wzi�� z udzia�em !rodków 
Europejskiego Funduszu Spo�ecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 
przepisach wynikaj#cych z udzielenia pomocy publicznej oraz wniosku  
o dofinansowanie7; 

22) wykorzystania �rodków trwa$ych nabytych w ramach projektu po zako!czeniu jego 
realizacji na dzia$alno�% statutow# lub przekazania ich nieodp$atnie podmiotowi 
niedzia$aj#cemu dla zysku; 

23) w przypadku zlecania cz��ci zada! w ramach Projektu wykonawcy, obejmuj#cych 
m.in. opracowanie utworu, uwzgl�dnienia w umowie z wykonawc# klauzuli 
przenosz#cej autorskie prawa maj#tkowe do ww. utworu na Partnera; 

24) zawarcia z Liderem projektu, na jego wniosek, odr�bnej umowy przeniesienia 
autorskich praw maj#tkowych do utworów wytworzonych w ramach projektu  
w ramach �rodków finansowych przekazywanych Partnerom przez Lidera projektu, 
o których mowa w § 6 ust. 1. 

3. Partner ma prawo do zg$aszania zmian w zadaniach realizowanych w ramach projektu 
na zasadach okre�lonych w § 5. 

4. Parter ma prawo do udzia$u w innych projektach finansowanych z funduszy 
strukturalnych, o czym informuje Rad� Partnerstwa. 

5. Parter ma prawo do otrzymania p$atno�ci od Lidera projektu w terminie nie d$u"szym ni" 
10 dni roboczych od otrzymania przez niego �rodków zgodnie z zapisami § 6 ust. 11. 

 
 

§ 5. 
Organizacja wewn�trzna partnerstwa 

1. W celu prawid$owego zarz#dzania partnerstwem oraz zapewnienia podej�cia 
partnerskiego w realizacji wskazanego wy"ej projektu, Strony ustalaj# nast�puj#cy 
system organizacji wewn�trznej partnerstwa: 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

                                                           

 

7 Niepotrzebne skre�li%. 
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(w tym ust�pie nale�y opisa� przyj�te w ramach partnerstwa rozwi�zania dotycz�ce 
organizacji wewn�trznej partnerstwa. Opis ten powinien zawiera� co najmniej 
wskazanie: struktury organizacyjnej projektu; informacje na temat wspólnego 
zarz�dzania projektem/Rady partnerstwa (nazwa, sk!ad, rola  i zadania gremium 
podejmuj�cego decyzje, cz�stotliwo"� spotka#, sposób podejmowania decyzji, sposób 
dokumentowania posiedze# i podejmowanych decyzji), postanowienia dodatkowe 
(dotyczy partnerstw wprowadzaj�cych dodatkowe rozwi�zania w zakresie organizacji 
wewn�trznej partnerstwa, np. dodatkowe cia!o doradcze lub rola i zadania Sekretariatu). 

2. Strony przyjmuj� nast�puj�cy system wewn�trznej kontroli finansowej w ramach 
partnerstwa: 
1).......................................................................................................................................... 
2).......................................................................................................................................... 

 
 

§ 6. 
Zagadnienia finansowe8

 

1. !rodki finansowe przekazywane Partnerom przez Lidera projektu stanowi� finansowanie 
kosztów ponoszonych przez Partnerów w zwi�zku z wykonaniem zada" okre#lonych  
w niniejszej umowie. 

2. Strony uzgadniaj� nast�puj�cy podzia$ #rodków finansowych na realizacj� projektu  
w ramach kwoty dofinansowania projektu w $�cznej kwocie nie wi�kszej ni% �.. PLN  
i stanowi�cej nie wi�cej ni% �� & wydatków kwalifikowalnych projektu9: 
1) na realizacj� zadania/zada# Lidera projektu w $�cznej kwocie nie wi�kszej ni%..... 
PLN; 
2) na realizacj� zadania/zada# Partnera nr 1 w $�cznej kwocie nie wi�kszej ni%.... PLN; 
3) na realizacj� zadania/zada# Partnera nr 2 w $�cznej kwocie nie wi�kszej ni% .... PLN; 
4) na realizacj� zadania/zada# Partnera nr 3 w $�cznej kwocie nie wi�kszej ni%.... PLN. 

3. Bud%et Lidera projektu i Partnerów w ramach projektu, uwzgl�dniaj�cy podzia$ #rodków 
finansowych na realizacj� zada" powierzonych Liderowi projektu  
i poszczególnym Partnerom, stanowi za$�cznik nr 2 do umowy. 

4. Strony zobowi�zuj� si� do wniesienia wk$adu w$asnego zgodnie z wysoko#ci� wskazan�  
w za$�czniku, o którym mowa w ust. 3. W przypadku niewniesienia wk$adu w$asnego we 
wskazanej wysoko#ci, kwota dofinansowania, o której mowa w ust 2, mo%e zosta' 
proporcjonalnie obni%ona10. 

5. Lider projektu przekazuje Partnerom #rodki na finansowanie kosztów realizacji zada",  
o których mowa w § 2 w formie zaliczki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
#rodki na finansowanie kosztów mog� by' wyp$acane w formie refundacji kosztów 
poniesionych przez Partnerów. 

6. !rodki w formie zaliczki przekazywane s� Partnerowi na nast�puj�cy wyodr�bniony 
rachunek bankowy �..11. Odsetki bankowe od przekazanych Partnerowi transz 
dofinansowania podlegaj� zwrotowi, o ile przepisy odr�bne nie stanowi� inaczej.  
Partner zwraca odsetki, o których mowa w zdaniu drugim na wezwanie Lidera projektu. 

7. !rodki na finansowanie kosztów realizacji zada" przekazywane s� zgodnie  
z harmonogramem p$atno#ci stanowi�cym za$�cznik nr 3 do niniejszej umowy. 
Aktualizacja harmonogramu nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. 

                                                           

 

8  § 6. nale%y  wykre#li' w przypadku, gdy %aden z Partnerów realizuj�cych zadania nie ponosi z tego tytu$u wydatków i tym 
samym nie wyst�pi� przep$ywy finansowe pomi�dzy stronami w zwi�zku z realizacj� projektu. Dotyczy to tak%e obowi�zku 
wnoszenia wk$adu w$asnego przez Partnerów. 
9 Podzia$u #rodków powinien uwzgl�dni' równie% koszty po#rednie. 
10 Zapis dotyczy wy$�cznie przypadku, gdy w ramach projektu wnoszony jest wk$ad w$asny przez Lidera projektu oraz 
Partnerów. 
11 Nale%y odpowiednio zmieni' w zale%no#ci od ilo#ci Partnerów otrzymuj�cych #rodki w formie zaliczki. 
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8. Przy wydatkowaniu �rodków w ramach projektu, strony umowy stosuj� si� do 
aktualnego Podr�cznika kwalifikowania wydatków obj�tych dofinansowaniem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma!opolskiego na lata  
2014-2020.  

9. Pierwsza transza zaliczki wyp!acana jest Partnerom w wysoko�ci i terminie okre�lonym  
w harmonogramie p!atno�ci, o którym mowa w ust. 7, pod warunkiem wniesienia przez 
danego Partnera zabezpieczenia, o którym mowa w § 1212. 

10. Strony ustalaj� nast�puj�ce warunki przekazania kolejnych transz �rodków, o których 
mowa w ust. 5: 

1) z!o"enie przez Partnerów do Lidera projektu zestawie# poniesionych wydatków 
zgodnie z aktualnym wzorem wniosku o p!atno�$ oraz wyci�gów bankowych 
rachunku, o którym mowa w ust. 6, w terminie do �  dnia od zako#czenia okresu 
rozliczeniowego, na podstawie których Lider projektu sk!ada wniosek o p!atno�$ do 
Instytucji Po�rednicz�cej; 

2) z!o"enie informacji o wszystkich uczestnikach zadania/zada# realizowanego/nych 
przez Partnera; 

3) zatwierdzenie zestawienia, o którym mowa w pkt. 1) przez Lidera projektu; 
4) wyst�pienie przez Lidera projektu do Instytucji Po�rednicz�cej z wnioskiem  

o p!atno�$ celem otrzymania �rodków na dofinansowanie projektu. W przypadku 
w�tpliwo�ci ze strony Instytucji Po�rednicz�cej do dokumentów Partnerów, 
udzielaj� oni � za po�rednictwem Lidera projektu � odpowiednich wyja�nie# 
umo"liwiaj�cych zatwierdzenie wydatków w ramach danego wniosku o p!atno�$; 

5) zatwierdzenie wniosku o p!atno�$ przez Instytucj� Po�rednicz�c�; 
6) dost�pno�$ �rodków na wyodr�bnionym rachunku bankowym projektowym Lidera 

projektu. 
11. Lider projektu przekazuje p!atno�ci Partnerom w terminie nie d!u"szym ni" 10 dni 

roboczych od otrzymania �rodków na rachunek wyodr�bniony projektu wynikaj�cych  
z zatwierdzenia przez Instytucj� Po�rednicz�c� wniosku o p!atno�$, o którym mowa  
w ust. 10 pkt 4). 

12. Wszystkie p!atno�ci dokonywane w zwi�zku z realizacj� projektu pomi�dzy Liderem 
projektu lub pomi�dzy Partnerami s� dokonywane za po�rednictwem wyodr�bnionych 
dla projektu rachunków bankowych, pod rygorem nie uznania wydatków za 
kwalifikowalne13. 

13. Strony zobowi�zane s� do ujawniania wszelkich dochodów, które powstaj� w zwi�zku  
z realizacj� projektu. 

14. Partnerzy zobowi�zuj� si� do rozliczenia ca!o�ci otrzymanego od Lidera projektu 
dofinansowania, zgodnie z ust. 10. W przypadku nierozliczenia ca!o�ci otrzymanego 
dofinansowania, podlega ono zwrotowi na rachunek bankowy Lidera projektu w terminie 
� dni od dnia zako#czenia projektu. 

15. W przypadku, gdy Instytucja Po�rednicz�ca za"�da zwrotu cz��ci lub ca!o�ci 

otrzymanego dofinansowania zgodnie z Zasadami realizacji projektów dla których 
Beneficjentem jest Województwo Ma!opolskie w ramach RPO WM na lata 2014-2020,  
w cz��ci dotycz�cej dzia!a# realizowanych przez Partnera, Lider projektu zobowi�zany 
jest bezzw!ocznie powiadomi$ Partnera o zaistnia!ej sytuacji poprzez przekazanie 
Partnerowi kopii pisma zawieraj�cego "�danie zwrotu �rodków. Ponadto, Lider projektu 
powinien pisemnie poinformowa$ Partnera o wysoko�ci i terminie zwrotu �rodków, które 
powinien przekaza$ na konto Lidera projektu w zwi�zku z "�daniem zwrotu, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym. 

                                                           

 

12 Nale"y wykre�li$, je�li Strony postanowi�, "e zabezpieczenie nie jest wymagane. 
13 Przepis nie dotyczy sytuacji, gdy przepisy odr�bne wymagaj� przep!ywu �rodków przez rachunek dochodów podmiotu 
tworz�cego partnerstwo, lub gdy wyp!ata �rodków odbywa$ si� b�dzie z ogólnego rachunku bankowego utworzonego do 
obs!ugi Osi Priorytetowej/Dzia!ania/Poddzia!ania przez Instytucj� Zarz�dzaj�c� lub Instytucj� Po�rednicz�c�. 
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16. Partner zobowi�zany jest zwróci� na konto Lidera projektu kwot� okre�lon� przez niego 
w pi�mie, w terminie umo!liwiaj�cym zwrot �rodków przez Lidera projektu. 

17. W przypadku stwierdzenia nieprawid"owego wydatkowania �rodków przez Partnerów 
projektu, �rodki na wezwanie Lidera projektu podlegaj� zwrotowi wraz z odsetkami  
w wysoko�ci okre�lonej jak dla zaleg"o�ci podatkowych. 

18. Projekt rozliczany jest na etapie ko#cowego wniosku o p"atno�� pod wzgl�dem 
finansowym proporcjonalnie do stopnia osi�gni�cia za"o!e# merytorycznych uj�tych we 
wniosku o dofinansowanie projektu, co jest okre�lane jako �regu"a proporcjonalno�ci.  
W przypadku, gdy za"o!enia projektu nie zosta"y osi�gni�te z winy Partnera ustala si�, 
co nast�puje14:  
��������������������������������. 

19. W przypadku niezatwierdzenia wniosku o p"atno�� przez Instytucj� Po�rednicz�c�  
w zakresie zada# realizowanych przez Lidera projektu jest on zobowi�zany do 
przekazania �rodków Partnerom odpowiadaj�cym za wykonanie przez nich zada#  
w terminie nie d"u!szym ni! 10 dni od powzi�cia informacji o zatwierdzeniu przez 
Instytucj� Po�rednicz�c� prawid"owo�ci wykonania zada# Partnerów.15   

 
 

§ 7. 
Ochrona danych osobowych 

1. Lider projektu powierza Partnerom przetwarzanie danych osobowych w ramach zbioru 

�Centralny system teleinformatyczny wspieraj�cy realizacj� programów operacyjnych�, w 

imieniu i na rzecz administratora danych osobowych � ministra w"a�ciwego do spraw 

rozwoju regionalnego, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie. 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne je!eli osoba, której dane dotycz� 

wyrazi zgod� na ich przetwarzanie. Niewyra!enie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych jest równoznaczne z brakiem mo!liwo�ci udzielenia wsparcia w ramach 

projektu. Lider projektu przekazuje Partnerowi wzór o�wiadczenia dotycz�cego 

przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Partner zobowi�zany jest do 

gromadzenia i przechowywania w swojej siedzibie ww. podpisanych o�wiadcze#. 

3. Partnerzy zobowi�zani s� do wykonywania wobec osób, których dane dotycz�, 

obowi�zków informacyjnych wynikaj�cych z art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

4. Lider projektu umocowuje Partnerów do wydawania i odwo"ywania upowa!nie# do 

przetwarzania danych osobowych. Partner ograniczy dost�p do danych osobowych 

wy"�cznie do osób posiadaj�cych upowa!nienia do przetwarzania danych osobowych. 

Wzór upowa!nienia i wzór odwo"ania upowa!nienia do przetwarzania danych 

osobowych stanowi odpowiednio za"�cznik nr 4 i nr 5 do niniejszej umowy. 

5. Lider projektu zobowi�zuje Partnerów do stosowania wzoru upowa!nie# do 

przetwarzania danych osobowych i wzoru odwo"ania upowa!nienia do przetwarzania 

danych osobowych wskazanych w ust. 4 lub do okre�lenia w"asnego wzoru 

upowa!nienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwo"ania upowa!nienia 

do przetwarzania danych osobowych o ile zawieraj� one wszystkie elementy wskazane 

we wzorach okre�lonych odpowiednio w za"�cznikach nr 4 i 5 do niniejszej umowy. 

                                                           

 

14 Nale!y wskaza� sposób egzekwowania przez Lidera projektu od Partnerów projektu skutków wynikaj�cych z zastosowania 
regu"y proporcjonalno�ci z powodu nieosi�gni�cia za"o!e# projektu z winy Partnera. 
15 Nale!y wykre�li�, je�li strony postanowi� inaczej. 
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6. Dane osobowe s� powierzone do przetwarzania Partnerom przez Lidera projektu 
wy!�cznie w celu realizacji umowy o dofinansowanie projektu, tj. do potwierdzania 

kwalifikowalno"ci wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, 

monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczo"ci oraz dzia!a# informacyjno-

edukacyjnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Ma!opolskiego 2014-2020. 

7. Partner zapewni "rodki techniczne i organizacyjne umo$liwiaj�ce nale$yte 

zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym  

w szczególno"ci ustawy oraz rozporz�dzenia, o których mowa w ust.13. Partner b%dzie 

w szczególno"ci: 

1) prowadzi& dokumentacj% opisuj�c� sposób przetwarzania danych osobowych oraz 
"rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj�ce ochron% przetwarzanych danych 
osobowych, w tym w szczególno"ci polityk% bezpiecze#stwa; 

2) przechowywa& dokumenty w przeznaczonych do tego szafach zamykanych 
na zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedost%pnych dla osób 
nieupowa$nionych do przetwarzania danych osobowych oraz zapewniaj�cych 
ochron% dokumentów przed utrat�, uszkodzeniem, zniszczeniem, a tak$e 
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, o której mowa w ust.13; 

3) prowadzi& ewidencj% osób upowa$nionych do przetwarzania danych osobowych. 
8. Partner zobowi�$e osoby upowa$nione do przetwarzania danych osobowych do 

przestrzegania nast%puj�cych zasad post%powania z dokumentami:  
1) pracowania jedynie z dokumentami niezb%dnymi do wykonania obowi�zków 

wynikaj�cych z warunków przetwarzania danych osobowych okre"lonych  
w niniejszym paragrafie; 

2) przechowywania dokumentów w czasie nie d!u$szym ni$ czas niezb%dny do 
zrealizowania zada#, do których wykonania dokumenty s� przeznaczone; 

3) nietworzenia kopii dokumentów innych, ni$ niezb%dne do realizacji niniejszych 
warunków; 

4) zachowania w poufno"ci danych osobowych oraz informacji o stosowanych 
sposobach ich zabezpieczenia, tak$e po ustaniu stosunku prawnego !�cz�cego 
osob% upowa$nion� do przetwarzania danych osobowych z Partnerem; 

5) zabezpieczenia dokumentów przed dost%pem osób nieupowa$nionych do 
przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem 
z naruszeniem ustawy, o której mowa w ust. 13 nieautoryzowan� zmian�, utrat�, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

9. Partner b%dzie stale nadzorowa! osoby upowa$nione do przetwarzania danych 
osobowych, w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. 

10. Partner b%dzie wymaga! od osób upowa$nionych do przetwarzania danych osobowych 
przestrzegania nale$ytej staranno"ci, w zakresie zachowania w poufno"ci danych 
osobowych oraz ich zabezpieczenia. 

11. Partner zobowi�zuje si% do: 
1) zachowania w poufno"ci wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie 

realizacji projektu lub dokumentów uzyskanych w zwi�zku z wykonywaniem 
czynno"ci obj%tych niniejsz� umow�, a tak$e zachowania w poufno"ci informacji  
o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych osobowych, równie$ po 
zako#czeniu realizacji projektu; 

2) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dost%pem osób 
nieupowa$nionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych, a w szczególno"ci przed kradzie$�, uszkodzeniem i zagini%ciem; 

3) niewykorzystywania zebranych na podstawie niniejszych warunków danych 

osobowych dla celów innych ni$ okre"lone w ust. 6; 
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4) usuni�cia z elektronicznych no�ników informacji wielokrotnego zapisu w sposób 

trwa!y i nieodwracalny oraz zniszczenia no�ników papierowych i elektronicznych 

no�ników informacji jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zosta!y powierzone 

do przetwarzania dane osobowe, po zako"czeniu obowi#zywania okresu 

archiwizowania danych; 

5) niezw!ocznego przekazania Liderowi o�wiadczenia, w którym potwierdzi, $e Partner 

nie posiada $adnych danych osobowych, których przetwarzanie zosta!o mu 

powierzone niniejsz# umow#, po zrealizowaniu postanowie" pkt 4. 

12. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Lidera Partnerom jest 

dostosowany do celu ich powierzenia. Lider projektu przekazuje Partnerom zakres 

danych osobowych powierzonych do przetwarzania.  

13. Przy przetwarzaniu danych osobowych Partner przestrzega zasad wskazanych  

w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych ((t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz w Rozporz#dzeniu Ministra Spraw 

Wewn�trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiada% urz#dzenia i systemy informatyczne s!u$#ce do przetwarzania 

danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024). 

14. Partner przed rozpocz�ciem przetwarzania danych osobowych podejmie �rodki 

zabezpieczaj#ce zbiór danych, okre�lone w art. 36-39 ustawy oraz w rozporz#dzeniu,  

o których mowa w ust. 13. 

15. Do przetwarzania danych osobowych mog# by% dopuszczeni jedynie pracownicy 

zatrudnieni na umow� cywilno-prawn# lub umow� o prac�, posiadaj#cy imienne 

upowa$nienie do przetwarzania danych osobowych.  

16. Partner niezw!ocznie informuje Lidera projektu o: 

1)  wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich 

niew!a�ciwym u$yciu oraz naruszeniu obowi#zków dotycz#cych ochrony 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych; 

2)  wszelkich czynno�ciach z w!asnym udzia!em w sprawach dotycz#cych ochrony 

danych osobowych prowadzonych w szczególno�ci przed Generalnym Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych, urz�dami pa"stwowymi, policj# lub przed s#dem. 

17. Partner zobowi#zuje si� do udzielenia Liderowi projektu, na ka$de jego $#danie, 

informacji na temat przetwarzania wszystkich danych osobowych, a w szczególno�ci 

niezw!ocznego przekazywania informacji o ka$dym przypadku naruszenia przez niego  

i jego pracowników obowi#zków dotycz#cych ochrony danych osobowych. 

18. Partner umo$liwi Liderowi projektu, Instytucji Po�rednicz#cej, Instytucji Zarz#dzaj#cej  

lub podmiotom przez nie upowa$nionym, w miejscach, w których s# przetwarzane 

powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodno�ci z ustaw# oraz 

rozporz#dzeniem, o których mowa w ust. 13, oraz z niniejsz# umow#; zawiadomienie  

o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno by% przekazane podmiotowi 

kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpocz�ciem kontroli. 

19. W przypadku powzi�cia przez Lidera projektu, Instytucj� Po�rednicz#c# lub Instytucj� 

Zarz#dzaj#c# wiadomo�ci o ra$#cym naruszeniu przez Partnera zobowi#za" 

wynikaj#cych z ustawy oraz rozporz#dzenia, o których mowa w ust. 13, , lub niniejszej 

umowy, Partner umo$liwi Instytucji Po�rednicz#cej lub podmiotowi przez ni# 
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upowa�nionemu dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 

18. 

20. Kontrolerzy Lidera projektu, Instytucji Po!rednicz"cej, Instytucji Zarz"dzaj"cej lub 

podmiotów przez nie upowa�nionych maj" w szczególno!ci prawo: 

1) wst#pu, w godzinach pracy Partnera, za okazaniem imiennego upowa�nienia, do 

pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych oraz pomieszczenia, w którym s" przetwarzane powierzone 

dane osobowe poza zbiorem danych osobowych i przeprowadzenia niezb#dnych 

bada$ lub innych czynno!ci kontrolnych w celu oceny zgodno!ci przetwarzania 

danych osobowych z ustaw" oraz rozporz"dzeniem, o których mowa w ust. 13 

oraz niniejsz" umow"; 

2) �"da% z&o�enia pisemnych lub ustnych wyja!nie$ oraz wzywa% i przes&uchiwa% 

pracowników w zakresie niezb#dnym do ustalenia stanu faktycznego; 

3) wgl"du do wszelkich dokumentów i wszelkich danych maj"cych bezpo!redni 

zwi"zek z przedmiotem kontroli oraz sporz"dzania ich kopii; 

21. Partner jest zobowi"zany do zastosowania si# do zalece$ dotycz"cych poprawy jako!ci 
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporz"dzonych  
w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Lidera projektu, Instytucj# Po!rednicz"c", 
Instytucj# Zarz"dzaj"c" lub przez podmioty przez nie upowa�nione albo przez inne 
instytucje upowa�nione do kontroli na podstawie odr#bnych przepisów. 

§ 8. 
Obowi�zki informacyjne 

1. Lider Projektu udost#pnia Partnerowi obowi"zuj"ce logotypy dla RPO WM 2014-2020 
do oznaczania projektu. 

2. Partner zobowi"zuje si# do umieszczania obowi"zuj"cych logotypów na dokumentach 
dotycz"cych projektu, w tym na: materia&ach promocyjnych, informacyjnych, 
szkoleniowych i edukacyjnych dotycz"cych zada$ realizowanych  
w ramach projektu oraz sprz#cie finansowanym w ramach projektu zgodnie  
z wytycznymi, o których mowa w ust. 3. 

3. Partner o!wiadcza, �e zapozna& si# z tre!ci" Wytycznych w zakresie informacji  
i promocji programów operacyjnych polityki spójno�ci na lata 2014-2020 i Podr�cznika 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójno�ci 2014-2020 w zakresie 
informacji i promocji oraz zobowi"zuje si# podczas realizacji zada$ w ramach projektu 
przestrzega% okre!lonych w nich regu& informowania o projekcie i oznaczenia projektu 
zgodnie z Ksi�g" identyfikacji wizualnej, o której mowa w ww. Wytycznych. 

4. Partner zobowi"zuje si# do wykorzystania materia&ów informacyjnych i wzorów 
dokumentów udost#pnianych przez Lidera projektu zgodnie z wytycznymi, o których 
mowa w ust. 3. 

5. Na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Spo&ecznego Partner 
udost#pnia Liderowi projektu, w drodze odr#bnej umowy, materia&y zdj#ciowe, materia&y 
audio-wizualne oraz prezentacje dotycz"cych projektu i udziela nieodp&atnie licencji 
niewy&"cznej, obejmuj"cej prawo do korzystania z ww. utworów. 

 
 

§ 9. 
Obowi�zki w zakresie przechowywania dokumentacji 

1. Partner zobowi"zuje si# do przechowywania dokumentacji zwi"zanej z realizowan" 
przez niego cz#!ci" projektu w sposób zapewniaj"cy dost#pno!%, poufno!%  
i bezpiecze$stwo, z zastrze�eniem ust. 4, oraz do informowania Lidera projektu  
o miejscu archiwizacji dokumentów zwi"zanych z realizowanym projektem. Wszystkie 
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dokumenty dotycz�ce Projektu powinny by� udost�pniane przez okres dwóch lat od dnia 
31 grudnia nast�puj�cego po z!o"eniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej,  
w którym uj�to ostateczne wydatki dotycz�cy zako#czonej operacji. Lider informuje 
Partnera o ww. terminie. 

2. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia  
lub zaprzestania przez Partnera dzia!alno$ci przed terminem, o którym mowa w ust. 1, 
Partner zobowi�zuje si� pisemnie poinformowa� Lidera projektu o miejscu archiwizacji 
dokumentów zwi�zanych z realizowanym projektem. Informacja ta jest wymagana  
w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

3. W przypadku konieczno$ci przed!u"enia terminu, o którym mowa w ust. 1, Lider projektu 
powiadomi o tym pisemnie Partnera przed up!ywem terminu okre$lonego  
w ust. 1 i 4. 

4. Dokumenty dotycz�ce pomocy publicznej/pomocy de minimis Partner zobowi�zuje si� 
przechowywa� przez 10 lat, licz�c od dnia jej przyznania, w sposób zapewniaj�cy 
poufno$� i bezpiecze#stwo, lecz nie krócej ni" w terminie wskazanym w ust.1. 

 
§ 10. 

Odpowiedzialno�� Stron 

Ka"da ze Stron niniejszej umowy ponosi wy!�czn� odpowiedzialno$� wobec osób trzecich za 
szkody powsta!e w zwi�zku z realizacj� powierzonego/ych jej w ramach projektu 
zadania/zada#. 
 

 
§ 11. 

Zmiany w umowie 

1. Strony umowy mog� zg!asza� propozycje zmian umowy z zastrze"eniem ust. 2 - 3. 
2. Zmiany w niniejszej umowie, w tym za!�czników do umowy, mog� nast�pi� wy!�cznie na 

zasadach okre$lonych w § 5. 
3. Zmiany w umowie skutkuj�ce konieczno$ci� wprowadzenia zmian w Zasadach realizacji 

projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Ma!opolskie w ramach RPO WM 
na lata 2014-2020 mog� zosta� wprowadzone wy!�cznie w terminie i na warunkach 
okre$lonych w § 13 Zasad realizacji projektów dla których Beneficjentem jest 
Województwo Ma!opolskie w ramach RPO WM na lata 2014-2020.  

 
§ 1216. 

Zabezpieczenie prawid!owej realizacji projektu 

Strony postanawiaj�, "e zabezpieczenie prawid!owej realizacji projektu jest ustanawiane 
przez Partnerów, w cz�$ci, w jakiej odpowiadaj� za realizacj� projektu 

 
§ 13. 

Okres obowi"zywania umowy 

1. Okres obowi�zywania umowy od��.do.....17 
2. Warunkiem wej$cia w "ycie niniejszej umowy jest podj�cie przez ZWM Uchwa!y  

w sprawie podj�cia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Ma!opolskie. 

 

                                                           

 

16 Nale"y dostosowa� do uregulowa# przyj�tych w ramach danego partnerstwa. Nale"y skre$li�, je$li zabezpieczenie nie b�dzie 
ustanawiane. Je$li zabezpieczenie b�dzie wnoszone Liderowi projektu nale"y wskaza� formy zabezpieczenia sk!adanego przez 
poszczególne podmioty oraz termin, na jaki zabezpieczenie jest ustanawiane. 
17 Nie wcze$niej ni" do dnia zatwierdzenia przez IP wniosku o p!atno$� ko#cow� i up!ywu okresu trwa!o$ci, je$li dotyczy. 
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§ 14. 

Rozwi�zanie umowy 

1. Umowa mo!e zosta� rozwi�zana przed terminem okre�lonym w § 13 ust.1  
w nast�puj�cych przypadkach: 

1) na podstawie porozumienia Stron, w przypadku wyst�pienia okoliczno�ci 
uniemo!liwiaj�cych dalsze wykonywanie zobowi�za& wynikaj�cych z umowy; 

2) w razie zaprzestania realizacji projektu w przypadkach, o których mowa w § 15. 
Zasad realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo 
Ma�opolskie w ramach RPO WM na lata 2014-2020.  

2. Strony umowy mog� wypowiedzie� umow� jednemu lub wi�kszej liczbie Partnerów  
w przypadku ra!�cego naruszenia obowi�zków wynikaj�cych z niniejszej umowy lub  
Zasad realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Ma�opolskie  
w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Strony zobowi�zuj� si� do podj�cia negocjacji 
maj�cych na celu zapewnienie prawid�owej realizacji projektu, w tym kontynuacji 
zadania powierzonego stronie, z któr� rozwi�zana zosta�a umowa18.  

 
§ 15. 

Post!powanie w sprawach spornych 

1. Spory mog�ce wynikn�� w zwi�zku z realizacj� umowy, Strony b�d� stara�y si� 
rozwi�za� polubownie. 

2. W przypadku niemo!no�ci rozstrzygni�cia sporu w trybie okre�lonym w ust. 1, strony 
ustalaj� zgodnie, !e spór zostanie poddany pod rozstrzygni�cie.  
 
���������������������������������������. 
(nale�y okre�li� przyj�ty przez Partnerstwo tryb rozwi�zania sporu, np. s�d powszechny 
lub s�d polubowny (art. 695-715 kodeksu post�powania cywilnego). W tym punkcie 
nale�y uwzgl�dni� rozwi�zania obowi�zuj�ce Partnerów w poszczególnych 
Partnerstwach). 

 
§ 16. 

Postanowienia dodatkowe 

(dotyczy Partnerstw, które przyjmuj� rozwi�zania wykraczaj�ce poza wspólne wymagane 
minimum zakresu przedmiotowego umowy o partnerstwie) 

 
§ 17. 

Post!powanie w sprawach nieuregulowanych niniejsz� umow� 

W sprawach nieuregulowanych umow# zastosowanie maj# odpowiednie przepisy prawa 
krajowego i wspólnotowego. 
 

§ 18. 
Postanowienia ko"cowe 

1. Strony zapewniaj� zgodno�� niniejszej umowy z Zasadami realizacji projektów dla 
których Beneficjentem jest Województwo Ma�opolskie w ramach RPO WM na lata 2014-
2020. 

2. Umow� sporz�dzono w �� jednobrzmi�cych egzemplarzach, po jednym dla ka!dej ze 
stron. 

                                                           

 

18 W tym ust�pie istnieje mo!liwo�� wskazania katalogu konkretnych przypadków skutkuj�cych rozwi�zaniem umowy. 
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3. Integraln� cz��� niniejszej umowy stanowi� nast�puj�ce za��czniki: 
a) Za��cznik nr 1: Pe�nomocnictwa dla Lidera projektu do reprezentowania 

Partnerów; 
b) Za��cznik nr 2: Bud!et projektu z podzia�em na Lidera projektu i Partnerów; 
c) Za��cznik nr 3: Harmonogram p�atno�ci; 
d) Za��cznik nr 4: Wzór upowa!nienia do przetwarzania danych osobowych; 
e) Za��cznik nr 5: Wzór odwo�ania upowa!nienia do przetwarzania danych 

osobowych. 
 

 
 
Podpisy i piecz�cie: 
 
W imieniu Lidera projektu: 
�������������������������������..�� 
 
W imieniu Partnera nr 1: 
������������������������������� 
 
W imieniu Partnera nr 2: 
������������������������������� 
 
W imieniu Partnera nr 3: 
������������������������������� 



 

16 

 

 

Za��cznik Nr 2 do Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu: Bud!et Projektu z podzia�em na 

Lidera projektu i Partnerów 

 

 

Bud�et Projektu z podzia�em na Lidera projektu i Partnerów 

 

Podmiot Kwota 

dofinansowania 

Wk�ad w�asny !"cznie #rodki  

podmiotu 

Lider projektu    

Partner 1    

Partner 2    

Partner 3    

!"cznie:    
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Za��cznik Nr 3 do Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu: Harmonogram p�atno!ci 

 

 

Harmonogram p�atno!ci 

 

Partner 1: 

 

Nr transzy 

 

Kwota zaliczki / 

refundacji 

 

Okres rozliczeniowy 

 

Kwota wydatków 

 

Transza 1    

Transza 2    

Transza �    

"#cznie:    

 

Partner 2: 

 

Nr transzy 

 

Kwota zaliczki / 

refundacji 

 

Okres rozliczeniowy 

 

Kwota wydatków 

 

Transza 1    

Transza 2    

Transza �    

"#cznie:    

 

Partner 3: 

 

Nr transzy 

 

Kwota zaliczki / 

refundacji 

 

Okres rozliczeniowy 

 

Kwota wydatków 

 

Transza 1    

Transza 2    

Transza �    

"#cznie:    
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Za��cznik Nr 4 do Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu: Wzór upowa!nienia do 
przetwarzania danych osobowych 
 
 
 

 
UPOWA�NIENIE Nr______ 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

Z dniem _________________________ r., na podstawie art. 37 w zwi�zku z art. 31 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ((t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), upowa!niam 
___________________________________________ do przetwarzania danych osobowych w zbiorze 
________________________.  

Upowa!nienie wygasa z chwil� ustania Pana/Pani* stosunku prawnego 
z _________________________. 
 

_________________________________ 

Czytelny podpis osoby upowa!nionej do wydawania i odwo�ywania upowa!nie". 

 
 
Upowa!nienie otrzyma�em 

 
                                                                                                                               

                                                                                                      
______________________________ 
                                                                                                                         
(miejscowo#$, data, podpis) 

 
 
O#wiadczam, !e zapozna�em/am si% z przepisami dotycz�cymi ochrony danych osobowych, w tym 
z ustaw� z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ((t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), a 
tak!e z obowi�zuj�c� w __________________________ Polityk� bezpiecze"stwa ochrony danych 
osobowych oraz Instrukcj� zarz�dzania systemem informatycznym s�u!�cym do przetwarzania 
danych osobowych i zobowi�zuj% si% do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych 
okre#lonych w tych dokumentach. 
 
Zobowi�zuj% si% do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi 
zapozna�em/am si% oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak 
równie! po ustania stosunku prawnego ��cz�cego mnie z _________________________ 

           
 

      ________________________ 
Czytelny podpis osoby sk�adaj�cej o#wiadczenie 

 
*niepotrzebne skre#li$ 
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Za��cznik Nr 5 do Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu: Wzór odwo�ania upowa!nienia do 

przetwarzania danych osobowych 

 

 

 

 

ODWO�ANIE UPOWA�NIENIA Nr ______ 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

Z dniem �����������.r., na podstawie art. 37 w zwi�zku z art. 31 ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ((t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), odwo�uj" 

upowa!nienie Pana /Pani* ������������.. nr ����. do przetwarzania danych 

osobowych wydane w dniu ���������  

 

 

�.���������������� 
Czytelny podpis osoby, upowa!nionej do wydawania i odwo�ywania upowa!nie#. 

 

 

                                                                   
 
������������� 
         (miejscowo$%, data) 
 

 

*niepotrzebne skre$li% 

 



 

           

Za��cznik nr 7 
do Regulaminu przygotowania i oceny projektów sk�adanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 
1, 9, 10 RPO WM 2014-2020. (EFS) 
 
         Za��cznik nr 1 

do Uchwa�y Nr 181/16 ZWM 
z dnia 11 lutego 2016 r. 

 

 
Regulamin korzystania z Systemu e-RPO 

§ 1 

Definicje 

W tre!ci niniejszego Regulaminu wyra"eniom, pisanym du"� liter�, nadano nast#puj�ce znaczenie:  
 

1. System e-RPO � oznacza system informatyczny udost#pniany przez Instytucj# Zarz�dzaj�c� (IZ). 
System umo"liwia samodzielne wykonywanie czynno!ci zwi�zanych z aplikowaniem  
o dofinansowanie projektu w zakresie funkcjonalno!ci Systemu.  

2. Instytucja Zarz�dzaj�ca (IZ) - Zarz�d Województwa Ma�opolskiego pe�ni�cy swoje funkcje przy 
pomocy Urz#du Marsza�kowskiego Województwa Ma�opolskiego w Krakowie. 

3. Instytucja Po!rednicz�ca (IP) � Ma�opolskie Centrum Przedsi#biorczo!ci, Wojewódzki Urz�d 
Pracy. 

4. Administrator Systemu (AS FE, AS OR) � pracownik Instytucji Zarz�dzaj�cej, której zadania 
wykonuje Departament Funduszy Europejskich (FE) oraz pracownik Departamentu Organizacyjno 
� Prawnego (OR) Urz#du Marsza�kowskiego Województwa Ma�opolskiego  
ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków. 

5. Wnioskodawca/Beneficjent � podmiot o którym mowa w art. 2 pkt 1, 28 ustawa z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów z zakresie polityki spójno�ci finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020. 

6. U"ytkownik � osoba, upowa"niona przez Wnioskodawc#/Beneficjenta do utworzenia konta w jego 
imieniu w systemie e-RPO. 

7. U"ytkownik po!redni � osoba, której zosta� udzielony za zgod� Wnioskodawcy/Beneficjenta dost#p 
przez U"ytkownika do danego Konta w systemie e-RPO. 

8. Dane � informacje niezb#dne do przygotowania i realizacji projektu w szczególno!ci dane 
osobowe, finansowe, ksi#gowe, rachunkowe oraz inne informacje zwi�zane z projektem 
Wnioskodawcy/ Beneficjenta, wprowadzone przez niego samodzielnie do Systemu e-RPO. 

9. Konto - zbiór zasobów i uprawnie$ w ramach Systemu e-RPO, przypisanych konkretnemu 
U"ytkownikowi/Wnioskodawcy/Beneficjentowi. 

10. Administrator Lokalny (AL) - pracownik IZ lub IP, wyznaczony przez kierownika jednostki, do 
zarz�dzania Systemem e-RPO w zakresie: nadawania uprawnie$, wsparcia technicznego 
w obs�udze e-RPO, obs�ugi zg�osze$ dotycz�cych problemów technicznych. 

11. Punkt Informacyjny (FEM) � punkt informacyjny o funduszach europejskich z siedzib� w Krakowie, 
Chrzanowie, Tarnowie, Nowym Targu, Nowym S�czu. Adresy i telefony na stronie 
www.rpo.malopolska.pl.  

12. Regulamin - oznacza niniejszy dokument. 
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13. RPO WM - Regionalny Program Operacyjny Województwa Ma�opolskiego na lata 2014-2020. 

14. Bezpieczny podpis elektroniczny � podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 
18 wrze!nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z pó"n. zm.), który jest 
przyporz#dkowany wy�#cznie do osoby sk�adaj#cej ten podpis, jest sporz#dzany za pomoc# 
podlegaj#cych wy�#cznej kontroli osoby sk�adaj#cej podpis elektroniczny bezpiecznych urz#dze� 
s�u�#cych do sk�adania podpisu elektronicznego i danych s�u�#cych do sk�adania podpisu 
elektronicznego, jest powi#zany z danymi, do których zosta� do�#czony, w taki sposób, �e 
jakakolwiek pó"niejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna. 

§ 2 

System e-RPO 

1. System e-RPO jest lokalnym systemem informatycznym wspieraj#cym wdra�anie RPO WM na lata 
2014-2020. Decyzja o budowie systemu zosta�a podj&ta przez IZ RPO. 

2. Korzystanie z Systemu e-RPO wymaga uprzedniej rejestracji w celu za�o�enia konta. 

3. Zak�adane Konto nale�y do U�ytkownika. U�ytkownik mo�e korzysta' z  Systemu e-RPO za 
pomoc# dowolnego komputera po�#czonego z internetem, przy spe�nieniu wymaga� technicznych 
okre!lonych w paragrafie 7. 

4. System e-RPO umo�liwia w szczególno!ci: 

a. wprowadzanie, przechowywanie, modyfikowanie Danych 
b. aplikowanie o wsparcie finansowe (wniosek aplikacyjny) 
c. prowadzenie korespondencji pomi&dzy IZ lub IP a Wnioskodawc#/ Beneficjentem 

5. System e-RPO umo�liwia U�ytkownikowi, po uprzednim zalogowaniu si& do Konta, wprowadzanie 
Danych oraz korzystanie z Systemu, w celu wykonywania czynno!ci okre!lonych w pkt.4. 

6. Systemu e-RPO mo�e ulec modyfikacji w trakcie korzystania przez U�ytkownika o czym 
U�ytkownik zostanie poinformowany. 

7. Szczegó�owe warunki ubiegania si� o dofinansowanie za po�rednictwem systemu e-RPO 
jak i sposób korespondencji okre�lony zostanie ka!dorazowo w Regulaminie konkursu, jak 
równie! w umowie o dofinansowanie projektu. 

8. Sk�adanie przez Wnioskodawc&/Beneficjenta wniosku aplikacyjnego, za�#czników, o!wiadcze�, 
korespondencji w trakcie procedury aplikowania o wsparcie mo!liwe jest wy�"cznie za 
po�rednictwem Systemu e-RPO z wykorzystaniem zewn�trznego bezpiecznego podpisu 
elektronicznego (plik xsades) z wa�nym certyfikatem kwalifikowalnym.  

§ 3 

Rejestracja, ogólne zasady korzystania z Systemu e-RPO 

1. Warunkiem korzystania z Systemu e-RPO jest posiadanie konta w Systemie. 

2. Rejestracja w Systemie e-RPO mo�liwa jest pod adresem: erpo.malopolska.pl. 
U�ytkownik/Wnioskodawca/Beneficjent wprowadza wymagane dane i informacje za pomoc# 
formularza rejestracji. Podaje w�asne: imi&, nazwisko oraz adres e-mail oraz potwierdza, �e zapozna� 
si& z  zapisami Regulaminu.  
System e-RPO, po uzyskaniu powy�szych danych, w  sposób automatyczny przesy�a na podany 
w  toku rejestracji adres poczty elektronicznej, wiadomo!', która zawiera potwierdzenie rozpocz&cia 
procedury rejestracji. Do wiadomo!ci za�#czony jest link, za po!rednictwem, którego 
U�ytkownik/Wnioskodawca/Beneficjent aktywuje Konto i nadaje has�o dost&pu przy pierwszym 
logowaniu do systemu. 



 

3 

           

3. Z chwil� zako�czenia procedury rejestracji tworzone jest Konto. Dost!p do Konta mo"liwy jest pod 
adresem: erpo.malopolska.pl. 

4. Wymagania dotycz�ce hase# do konta: 

a. Minimalna d#ugo$% has#a wynosi 8 (osiem) znaków 
b. Has#o zawiera ma#� i wielk� liter! oraz cyfry i znak specjalny 
c. Zmiana has#a nast!puje nie rzadziej ni" co 30 (trzydzie$ci) dni 
d. Has#o nie mo"e by% powszechnie u"ywanymi s#owami, w szczególno$ci nie nale"y jako has#o 

wykorzystywa%: dat, imion, nazwisk, inicja#ów, numerów rejestracyjnych samochodów, 
numerów telefonów b�d& innych nazw bezpo$rednio kojarz�cych si! z U"ytkownikiem. 

5. W przypadku trzykrotnego u"ycia nieprawid#owego has#a, konto jest blokowane na czas 15 minut, 
po kolejnym trzykrotnym wprowadzeniu b#!dnego has#a, konto 
U"ytkownika/Wnioskodawcy/Beneficjenta zostanie zablokowane. Odblokowanie b!dzie mo"liwe 
po zg#oszeniu incydentu do Administratora Systemu na adres email admin@erpo.malopolska.pl.  

6. U"ytkownik/Wnioskodawca/Beneficjent zarejestrowany w Systemie e-RPO zobowi�zany jest do 
korzystania z Konta zgodnie z jego przeznaczeniem oraz funkcjonalno$ci�.  

7. W systemie e-RPO b!dzie tworzone jedno Konto dla danego 
U"ytkownika/Wnioskodawcy/Beneficjenta. U"ytkownik/Wnioskodawca/Beneficjent ponosi pe#n� 
odpowiedzialno$% za dane wprowadzone do systemu.  

8. Jeden U"ytkownik/Wnioskodawca/Beneficjent powinien utworzy% jedno konto na potrzeby 
aplikowania o $rodki z RPO WM. 

9. Hase# nie nale"y zapisywa% i pozostawia% w miejscu, w którym mog#yby zosta% ujawnione. 

10. Has#a nie powinny by% wpisywane w obecno$ci osób trzecich, je$li mog� one zauwa"y% tre$% 
wpisywanego has#a. 

11. Bez wzgl!du na okoliczno$ci U"ytkownik/Wnioskodawca/Beneficjent nie mo"e ujawnia% 
swojego has#a do Systemu. 

12. Je$li istnieje podejrzenie, "e has#o zosta#o ujawnione, nale"y je natychmiast zmieni%. 

13. U"ytkownik/Wnioskodawca/Beneficjent zobowi�zany jest do podania w trakcie rejestracji 
prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, a  tak"e do ich aktualizacji.  

14. W przypadku podejrzenia naruszenia bezpiecze�stwa Systemu e-RPO, 
U"ytkownik/Wnioskodawca/Beneficjent zobowi�zany jest do zg#aszania incydentu AL wraz 
z opisem incydentu na nast!puj�ce adresy e-mail: 

a. dla naborów og#oszonych przez Urz�d Marsza#kowski Województwa Ma#opolskiego: 
admin@erpo.malopolska.pl 

b. dla naborów og#oszonych przez Ma#opolskie Centrum Przedsi!biorczo$ci: 
adminerpo@mcp.malopolska.pl 

c. dla naborów og#oszonych przez Wojewódzki Urz�d Pracy w Krakowie: 
pomocrpo@wup-krakow.pl 

§ 4 

Prawa i obowi�zki IZ 

1. System jest dost!pny dla U"ytkownika ca#odobowo przez bezpieczne szyfrowane po#�czenie SSL 
pod adresem: erpo.malopolska.pl. z zastrze"eniem mo"liwo$ci wyst�pienia przerw technicznych 
b�d& wynikaj�cych z awarii technicznych. 



 

4 

           

2. IZ do�o�y wszelkich stara�, celem zapewnienia prawid�owego dzia�ania systemu e-RPO. 

3. W przypadku zg�oszenia przez U�ytkownika problemów technicznych pojawiaj!cych si" w zwi!zku 
z u�ytkowaniem Konta, IZ na �yczenie mo�e dokona# sprawdzenia technicznych aspektów 
funkcjonowania Konta oraz wykona# wszelkie czynno$ci naprawcze niezb"dne dla rozwi!zania 
zaistnia�ych problemów. 

4. W przypadku wyst!pienia przerw w ci!g�o$ci dzia�ania Systemu e-RPO wynikaj!cych z awarii 
technicznych (trwaj!cych powy�ej 48 godzin), zawinionych przez IZ, IZ zobowi!zuje si" do 
przesy�ania komunikatów zwi!zanych z dalsz! procedur! post"powania przez U�ytkownika 
z dokumentacj! i sposobem komunikacji. Jednocze$nie IZ zastrzega, i� na etapie ubiegania si"  
o dofinansowanie b"d! obowi!zywa�y w takich przypadkach zasady okre$lone w Regulaminie 
konkursu.  

5. IZ dokonuje przegl!du Regulaminu raz w roku, w sytuacji wyst!pienia istotnych zmian przeprowadza 
aktualizacj" niniejszego dokumentu. 

§ 5 

Prawa i obowi�zki U�ytkownika 

1. Obowi!zkiem U�ytkownika/Wnioskodawcy/Beneficjenta Systemu e-RPO, jest przestrzeganie zasad 
ustanowionych w niniejszym Regulaminie, tak aby zapewnia# odpowiedni poziom bezpiecze�stwa 
informacji oraz utrzymanie ci!g�o$ci dost"pu do informacji. 

W zwi!zku z korzystaniem z Systemu e-RPO ka�dy U�ytkownik/Wnioskodawca/Beneficjent 
zobowi!zany jest do: 

a. przestrzegania wszelkich przepisów prawa oraz powszechnie obowi!zuj!cych zasad 
korzystania z sieci Internet, 

b. nieprowadzenia jakichkolwiek dzia�a� zagra�aj!cych bezpiecze�stwu Systemu e-RPO lub 
systemów komputerowych osób trzecich, 

c. zapoznawania si" ze wszystkimi zmianami Regulaminu i przestrzegania jego postanowie�. 

2. W  zwi!zku z  korzystaniem z  Systemu e-RPO U�ytkownik/Wnioskodawca/Beneficjent o$wiadcza, 
�e podane przez niego podczas rejestracji w  Systemie dane i  informacje s! aktualne i zgodne 
z prawd!, a w przypadku zmiany takich danych zobowi!zuje si" do ich aktualizacji po uprzednim 
zg�oszeniu na adres e-mail admin@erpo.malopolska.pl AS o takiej konieczno$ci. 

§ 6 

Zakaz dzia!a" bezprawnych 

1. Zabronione jest korzystanie z Systemu e-RPO w celu destabilizacji pracy, poufno$ci lub integralno$ci 
Systemu e-RPO, innych systemów komputerowych nale�!cych do osób trzecich, a tak�e naruszenia 
integralno$ci lub poufno$ci danych zgromadzonych w  takich systemach informatycznych. 
U�ytkownik/Wnioskodawca/Beneficjent mo�e korzysta# z  Systemu wy�!cznie w sposób zgodny 
z  jego przeznaczeniem i funkcjonalno$ci! okre$lon! w niniejszym dokumencie. 

2. Zgodnie z art. 269a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 
z pó%n. zm.) kto, nie b"d!c do tego uprawnionym, przez transmisj", zniszczenie, usuni"cie, 
uszkodzenie, utrudnienie dost"pu lub zmian" danych informatycznych, w istotnym stopniu zak�óca 
prace systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej, podlega  karze pozbawienia wolno$ci 
od 3 miesi"cy do 5 lat.  
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§ 7 

Warunki techniczne 

1. Korzystanie z Systemu e-RPO, mo!liwe jest pod warunkiem dysponowania przez 
U!ytkownika/wnioskodawc"/Beneficjent systemem teleinformatycznym spe#niaj�cym nast"puj�ce 
minimalne wymagania techniczne:  

a. posiadania dost"pu do Internetu o sugerowanej przepustowo%ci 1 Mb/s 
b. zastosowania przegl�darek Explorer 10, Chrome 36,Opera 11 oraz Safari 5.0 lub nowszych 

wersji skonfigurowanych w  sposób umo!liwiaj�cy korzystanie z Javascriptu, Cookies, SSL oraz 
Apletów Java, 

2. Maksymalna wielko%& za#�czników przesy#anych w systemie e-RPO: wynosi 20 MB, 
rekomendowana wielko%& 5 MB 

3. Dopuszczalne formaty za#�czników: pdf, xls, xlsx, jpg, tiff, xsades 

4. System e-RPO nie posiada funkcji przesy#ania plików skompresowanych 

5. System e-RPO zosta# zoptymalizowany dla przegl�darek internetowych o rozdzielczo%ci 1280x800 
oraz wy!szych. 

6. Zaleca si" zainstalowanie na komputerze oprogramowania antywirusowego oraz firewall. 

§ 8 

Awarie, wady, usterki 

1. Awarie, wady i usterki w dzia#aniu Systemu e-RPO nale!y zg#asza& AL wy#�cznie drog� 
elektroniczn� na nast"puj�ce adresy mail: 

a. dla naborów og#oszonych przez Urz�d Marsza#kowski Województwa Ma#opolskiego: 
admin@erpo.malopolska.pl 

b. dla naborów og#oszonych przez Ma#opolskie Centrum Przedsi"biorczo%ci: 
adminerpo@mcp.malopolska.pl 

c. dla naborów og#oszonych przez Wojewódzki Urz�d Pracy w Krakowie: 
pomocrpo@wup-krakow.pl 

2. AL rozpatruje zg#oszenie niezw#ocznie po jego otrzymaniu.  

3. AL udzieli odpowiedzi na zg#oszony problem, przesy#aj�c odpowied' na ostatni podany przez 
U!ytkownika/Wnioskodawc"/Beneficjenta adres e-mail. 

4. W przypadku wyst�pienia awarii, która uniemo!liwi kontakt 
z U!ytkownikiem/Wnioskodawc�/Beneficjentem, o którym mowa w ust. 3, IZ opublikuje informacje, 
w Internecie pod adresem www.rpo.malopolska.pl, o awarii i terminie jej usuni"cia.  Jednocze%nie IZ 
zastrzega, i! na etapie ubiegania si" o dofinansowanie b"d� obowi�zywa#y w takich przypadkach 
zasady okre%lone w Regulaminie konkursu. 

5. IZ dopuszcza czasow� niedost"pno%& systemu, przerwy techniczne. Serwis systemu e-RPO mo!e 
odbywa& si" w godzinach od 20:00-24:00. 

§ 9 

Dane Osobowe 

1. Dane osobowe U!ytkownika przetwarzane s� w  Systemu e-RPO na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. 
poz. 1182), wy#�cznie do celów zwi�zanych z zarz�dzaniem systemem e-RPO. Zgoda osoby, której 
dane dotycz�, wyra!ana jest poprzez akceptacj" niniejszego Regulaminu. 

2. Administratorem Danych jest Instytucja Zarz�dzaj�ca Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Ma#opolskiego na lata 2014-2020 z siedzib� w Krakowie przy ul. Basztowej 22,  
31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Rac#awicka 56, 30-017 Kraków. Przedmiotowe dane 
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osobowe s� zbierane w celu, o którym mowa w ust. 1, a tak!e w celach archiwalnym 
i statystycznym. Ich podanie jest dobrowolne, a ka!da osoba ma prawo dost"pu do tre#ci swoich 
danych oraz ich poprawiania. 

3. W  przypadku przetwarzania danych osobowych przez IZ na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o ochronie danych osobowych, tj. zgody osoby, której dane dotycz�, stosownie do tre#ci art. 7 pkt 5 
ww. ustawy, zgoda mo!e by$ odwo%ana w ka!dym czasie. Niniejsze uprawnienie jest realizowane 
poprzez wys%anie poczt� elektroniczn� na adres admin@erpo.malopolska.pl stosownego !�dania 
wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz nazwy Instytucji któr� reprezentuje. 

4. IZ nie ponosi odpowiedzialno#ci za nieuprawnion� zmian" danych lub dost"p do informacji 
przeznaczanej dla U!ytkownika przez osoby trzecie, przy u!yciu oryginalnych identyfikatorów 
U!ytkownika. 

§ 10 

Postanowienia Ko�cowe 

1. IZ udost"pnia aktualn� tre#$ niniejszego Regulaminu w  Systemie e-RPO pod adresem: 
erpo.malopolska.pl.  

2. IZ uprawniona jest do dokonania zmiany postanowie& Regulaminu, w  szczególno#ci w sytuacji: 
zmiany sposobu funkcjonowania Systemu e-RPO, poprawy przez IZ bezpiecze&stwa informacji, 
poziomu ochrony danych osobowych, rozszerzenie lub ulepszenie funkcjonalno#ci aplikacji, zmian 
wynikaj�cych z realizacji RPO WM. 

3. IZ poinformuje o zmianach Regulaminu za po#rednictwem Systemu e-RPO lub poczt� elektroniczn� 
na adresy wskazane przez U!ytkownika/Wnioskodawc"/Beneficjenta. 

4. U!ytkownik mo!e zrezygnowa$ z korzystania z Systemu e-RPO poprzez wyrejestrowanie 
za%o!onego Konta. Po skutecznym wyrejestrowaniu U!ytkownik traci dost"p do Systemu e-RPO 
i Konto wygasa. 
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9.3 WSPARCIE EKONOMII SPO!ECZNEJ 
Definicje wska�ników obligatoryjnych i adekwatnych dla trybu pozakonkursowego w ramach 

Dzia!ania 9.3 RPO WM 2014-2020  

Cel Tematyczny 9. Promowanie w��czenia spo�ecznego, walka z ubóstwem i wszelk� dyskryminacj� 

Nazwa wska!nika Liczba podmiotów ekonomii spo�ecznej obj�tych wsparciem - obligatoryjny 

Jednostka miary Szt. 

Dzia�anie 9.3 Wsparcie ekonomii spo�ecznej 

Poddzia�anie - 

Rodzaj wska!nika Produkt  

Priorytet Inwestycyjny 9v 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

B. dzia�ania koordynacyjne w obszarze ekonomii spo�ecznej prowadzone na poziomie 
regionalnym 

Definicja wska!nika 

Podmioty ekonomii spo�ecznej, w tym przedsi"biorstwa spo�eczne, nale#y rozumie$ zgodnie 
z definicj� okre%lon� w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsi�wzi�� w obszarze 
w�"czenia spo�ecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem �rodków  Europejskiego 
Funduszu Spo�ecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-
2020 tj: 

a) przedsi"biorstwo spo�eczne1, w tym spó�dzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 
27 kwietnia 2006 r. o spó�dzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z pó!n. zm.); 
b) podmiot reintegracyjny, realizuj�cy us�ugi reintegracji spo�ecznej i zawodowej osób 
zagro#onych wykluczeniem spo�ecznym: 

i) Centrum Integracji Spo�ecznej (CIS) i Klub Integracji Spo�ecznej (KIS)2; 
ii) Zak�ad Aktywno%ci Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zaj"ciowej (WTZ), o których 
mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo�ecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepe�nosprawnych; 
c) organizacja pozarz�dowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o dzia�alno%ci po#ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1118, z pó!n. zm.); 

                                                           

1
 podmiot, który spe�nia ��cznie poni#sze warunki: 

a) jest podmiotem prowadz�cym zarejestrowan� w Krajowym Rejestrze S�dowym dzia�alno%$ gospodarcz� (wyodr"bnion� pod wzgl"dem 

organizacyjnym i rachunkowym), której celem jest: 

i) integracja spo�eczna i zawodowa okre%lonych kategorii osób wyra#ona poziomem zatrudnienia tych osób: 

- zatrudnienie co najmniej 50& osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym lub 

- zatrudnienie co najmniej 30& osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe�nosprawno%ci; 

ii) lub realizacja us�ug spo�ecznych %wiadczonych w interesie ogólnym, us�ug opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie 

z ustaw� z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie$mi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013 r. poz. 1457) lub us�ug wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustaw� z dnia 7 wrze%nia 1991 r. 

o systemie o%wiaty, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych: zatrudnienie co najmniej 20& osób, o których mowa 

w ppkt i; 

b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwy#ki bilansowej pomi"dzy udzia�owców, akcjonariuszy lub pracowników, ale 

przeznacza go na wzmocnienie potencja�u przedsi"biorstwa jako kapita� niepodzielny oraz w okre%lonej cz"%ci na reintegracj" zawodow� 

i spo�eczn� (w przypadku przedsi"biorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na dzia�alno%$ po#ytku publicznego prowadzon� na rzecz 

spo�eczno%ci lokalnej, w której dzia�a przedsi"biorstwo; 

c) jest zarz�dzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spó�dzielni) albo co najmniej posiada cia�o konsultacyjno-doradcze 

z udzia�em pracowników lub innych interesariuszy, za% wynagrodzenia kadry zarz�dzaj�cej s� ograniczone limitami. 

2
 podmioty reintegracji spo�ecznej i zawodowej utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z pó!n. zm.) 
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d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w zwi�zku z realizacj� celu spo!ecznego b�d" dla 
którego le#�cy we wspólnym interesie cel spo!eczny jest racj� bytu dzia!alno$ci komercyjnej. 
Grup% t% mo#na podzieli& na nast%puj�ce podgrupy: 
i) organizacje pozarz�dowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzia!alno$ci po#ytku publicznego i o wolontariacie prowadz�ce dzia!alno$& gospodarcz�, 
z której zyski wspieraj� realizacj% celów statutowych; 
ii) spó!dzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spó!dzielnie pracy, inwalidów 
i niewidomych, dzia!aj�ce w oparciu o ustaw% z dnia 16 wrze$nia 1982 r. - Prawo 
spó!dzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z pó"n. zm.); 
iii) spó!ki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia!alno$ci 
po#ytku publicznego i o wolontariacie, o ile udzia! sektora publicznego w spó!ce wynosi nie 
wi%cej ni# 50'. 
 
We wska"niku nale#y wykaza& podmioty ekonomii spo!ecznej, które otrzyma!y wsparcie 
bezpo$rednie w ramach projektu.  
Wsparcie bezpo$rednie dla instytucji nale#y rozumie& zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
monitorowanie post�pu rzeczowego programów realizacji operacyjnych (Rozdzia! 3): 
wsparcie realizowane na rzecz funkcjonowania tego podmiotu (np. w formie stworzenia 
dodatkowego miejsca pracy, wprowadzenia zmiany jako!ciowej w jego funkcjonowaniu) lub 
promowania zmiany organizacyjnej i innowacji w tej instytucji. Wsparciem bezpo!rednim dla 
danego podmiotu nie jest przeszkolenie lub inna forma wsparcia jego pracownika w sytuacji, 
gdy nie wynika to z potrzeb tej instytucji (np. pracownik zg"asza si� na szkolenie z w"asnej 
inicjatywy). 
   
Ponadto we wska"niku mo#liwe jest wykazanie instytucji utworzonych w ramach projektu.  
 
Podmiot nale#y wykaza& w momencie obj%cia instytucji pierwsz� form� wsparcia 
zaplanowan� w ramach projektu. 

*ród!o danych Baza podmiotów obj%tych wsparciem w ramach projektu. 
 

Wska�niki horyzontalne 
 

Zestaw wska�ników do monitorowania na etapie realizacji projektu 

 
W sytuacji gdy beneficjent realizuje projekt, który wp!ywa& b%dzie / wp!ywa na realizacj% wska"ników wyszczególnionych 
w ni#ej zamieszczonych formatkach, zobligowany jest do ich monitorowania na etapie wdra#ania projektu.  Nie jest 
obligatoryjne natomiast wskazywanie warto$ci docelowych dla tych wska"ników na etapie przygotowywania wniosku 
o dofinansowanie. Oznacza to, #e na etapie wniosku o dofinansowanie warto$ci docelowe tych wska"ników mog� przybra&  
warto$& 0, natomiast na etapie realizacji projektu powinien zosta& odnotowany faktyczny przyrost wybranego wska"nika. 
Beneficjent spo$ród ni#ej wyszczególnionych wska"ników wybiera wy!�cznie te, które s� adekwatne do przedmiotu 
realizowanego przez niego projektu i b%d� zasilane (tj. odnotowywa!y przyrost) na etapie (wska"niki produktu) lub 
bezpo$rednio po (wska"niki rezultatu) realizacji projektu. 
 

Nazwa wska"nika 
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnie! dla osób 
z niepe"nosprawno#ciami 

Jednostka miary Szt. 

Dzia!anie 9.3 Wsparcie ekonomii spo!ecznej 

Poddzia!anie - 

Rodzaj wska"nika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny wska"nik horyzontalny 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

B. dzia!ania koordynacyjne w obszarze ekonomii spo!ecznej prowadzone na poziomie 
regionalnym 

Definicja wska"nika 

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie 
nak!adaj�ce nieproporcjonalnego lub nadmiernego obci�#enia, rozpatrywane osobno dla 
ka#dego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepe!nosprawno$ciami 
mo#liwo$ci korzystania z wszelkich praw cz!owieka i podstawowych wolno$ci oraz ich 
wykonywania na zasadzie równo$ci z innymi osobami. 
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Wska�nik mierzony w momencie rozliczenia wydatku zwi�zanego z racjonalnymi 
usprawnieniami. 
Przyk!ady racjonalnych usprawnie": t!umacz j#zyka migowego, transport niskopod!ogowy, 
dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale te$ dostosowanie infrastruktury 
komputerowej np. programy powi#kszaj�ce, mówi�ce, drukarki materia!ów w alfabecie 
Braille'a), osoby asystuj�ce, magnetofony s!u$�ce do odtwarzania plików tekstowych: 
ksi�$ek, dokumentów internetowych, poczty elektronicznej itp. dla osób niedowidz�cych, 
programy dostosowane dla u$ytkowników komputerów z wad� wzroku i in. 
Definicja na podstawie: Wytyczne w zakresie realizacji zasady równo�ci szans 
i niedyskryminacji, w tym dost!pno�ci dla osób z niepe"nosprawno�ciami oraz równo�ci 
szans kobiet i m!#czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

%ród!o danych 
Dokument ksi#gowy potwierdzaj�cy poniesienie wydatków, o których mowa w definicji 
wska�nika, wraz z protoko!em odbioru/zdawczo � odbiorczym i wpisem do ewidencji 
&rodków trwa!ych (je&li dotyczy) 

 

Definicje zosta!y opracowane na podstawie Wspólnej Listy Wska$ników Kluczowych stanowi�cej za!�cznik do Wytycznych 

w zakresie monitorowania post!pu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 

r. oraz, w odniesieniu do wska�ników EFRR, Katalogu definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójno�ci oraz dla pomocy technicznej (wersja dokumentu z dnia 7 marca 2014 

r.). Wszelkie zmiany ww. dokumentów b#d� skutkowa!y konieczno&ci� stosowania przez beneficjentów aktualnych definicji 
(uj#tych w obowi�zuj�cych wersjach dokumentów) oraz aktów prawnych powi�zanych z definicjami ww. wska�ników. 
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10.1.4 MA!OPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA 

Definicje wska�ników obligatoryjnych i adekwatnych dla trybu pozakonkursowego w ramach 

Poddzia!ania 10.1.4 RPO WM 2014-2020 

Cel Tematyczny 10.  

Inwestowanie w kszta�cenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiej�tno�ci i uczenia si� przez ca�e 
!ycie 

Nazwa wska"nika Liczba nauczycieli obj�tych wsparciem w programie 

Charakter wska"nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia�anie 10.1 Rozwój kszta�cenia ogólnego 

Poddzia�anie 10.1.4 Ma�opolska Chmura Edukacyjna 

Rodzaj wska"nika Produkt  

Priorytet Inwestycyjny 10i 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. koordynacja dzia�a# zwi$zanych z realizacj$ ma�opolskiej chmury edukacyjnej � projekt 
pozakonkursowy 

Definicja wska"nika 

Liczba wszystkich nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkó� i placówek dla dzieci 
i m�odzie!y obj�tych wsparciem, w programie. 
Formy wsparcia opisane w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsi�wzi�� 
z udzia!em "rodków Europejskiego Funduszu Spo!ecznego na lata 2014-2020 w obszarze 
edukacji. 

%ród�o danych 
Dokument potwierdzaj$cy moment rozpocz�cia udzia�u uczestnika w projekcie (momentem 
tym, co do zasady, jest przyst$pienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu). 

 

Nazwa wska"nika Liczba nauczycieli obj�tych wsparciem z zakresu TIK w programie 

Charakter wska"nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia�anie 10.1 Rozwój kszta�cenia ogólnego 

Poddzia�anie 10.1.4 Ma�opolska Chmura Edukacyjna 

Rodzaj wska"nika Produkt  

Priorytet Inwestycyjny 10i 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. koordynacja dzia�a# zwi$zanych z realizacj$ ma�opolskiej chmury edukacyjnej � projekt 
pozakonkursowy 

Definicja wska"nika 

Liczba nauczycieli szkó� dla dzieci i m�odzie!y (szkó� podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych), w tym szkó� specjalnych (samodzielne i funkcjonuj$ce 
w placówkach) obj�tych doskonaleniem umiej�tno�ci i kompetencji w zakresie 
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).  
Doskonalenie umiej�tno�ci i kompetencji zawodowych nauczycieli odbywa si� poprzez 
formy wsparcia opisane w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsi�wzi�� z udzia!em 
"rodków Europejskiego Funduszu Spo!ecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji. 

%ród�o danych 
Dokument potwierdzaj$cy moment rozpocz�cia udzia�u uczestnika w projekcie (momentem 
tym, co do zasady, jest przyst$pienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu). 

 

Nazwa wska"nika 
Liczba uczniów obj�tych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 
w programie 

Charakter wska"nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia�anie 10.1 Rozwój kszta�cenia ogólnego 

Poddzia�anie 10.1.4 Ma�opolska Chmura Edukacyjna 

Rodzaj wska"nika Produkt  

Priorytet Inwestycyjny 10i 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. koordynacja dzia�a# zwi$zanych z realizacj$ ma�opolskiej chmury edukacyjnej � projekt 
pozakonkursowy 
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Definicja wska�nika 

Liczba uczniów (szkó! podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) obj�tych 
wsparciem bezpo#rednim w ramach programu z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych 
oraz postaw i umiej�tno#ci niezb�dnych na rynku pracy. Wykazywa$ nale%y wy!&cznie 
kompetencje osi&gni�te w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Spo!ecznego. 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsi�wzi�� z udzia�em �rodków 
Europejskiego Funduszu Spo�ecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji kompetencje 
kluczowe niezb�dne na rynku pracy to kompetencje, których wszystkie osoby potrzebuj& do 
samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji spo!ecznej i 
zatrudnienia, do których zalicza si� nast�puj&ce kompetencje kluczowe z katalogu 
wskazanego w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w 
sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia si� przez ca!e %ycie (2006/962/WE) 
(Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10):  
a) porozumiewanie si� w j�zykach obcych;  
b) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo � techniczne;  
c) kompetencje informatyczne;  
d) umiej�tno#$ uczenia si�;  
e) kompetencje spo!eczne;  
f) inicjatywno#$ i przedsi�biorczo#$.  
Kompetencje wskazane w lit. b i c s& zaliczane do kompetencji podstawowych, pozosta!e 
nale%& do katalogu kompetencji przekrojowych. 

'ród!o danych 
Dokument potwierdzaj&cy moment rozpocz�cia udzia!u uczestnika w projekcie (momentem 
tym, co do zasady, jest przyst&pienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu). 

 

Nazwa wska�nika 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu 

Charakter wska�nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia!anie 10.1 Rozwój kszta!cenia ogólnego 

Poddzia!anie 10.1.4 Ma!opolska Chmura Edukacyjna 

Rodzaj wska�nika Rezultat bezpo!redni 

Priorytet Inwestycyjny 10i 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. koordynacja dzia!a* zwi&zanych z realizacj& ma!opolskiej chmury edukacyjnej � projekt 
pozakonkursowy 

Definicja wska�nika 

Kwalifikacje nale!y rozumie� jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje si� 
w sytuacji, kiedy w�a�ciwy organ uznaje, !e dana osoba osi"gn��a efekty uczenia si� 
spe�niaj"ce okre�lone standardy.  
'ród!o: Komisja Europejska, Europejskie Ramy Kwalifikacji 
http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm   
Sformu!owania zapisane kursyw& s& identyczne z definicj& Europejskich Ram Kwalifikacji. 
Wska�nik ten mo%e by$ rozbity mi�dzy poziomami ISCED i EQF, przy czym rejestruje si� 
najwy%szy osi&gni�ty wynik. Wykazywa$ nale%y wy!&cznie kwalifikacje osi&gni�te w wyniku 
operacji Europejskiego Funduszu Spo!ecznego. Powinny one by$ zg!aszane tylko raz dla 
uczestnika/projektu. 
 
Fakt nabycia kompetencji b�dzie weryfikowany w ramach nast�puj&cych etapów: 
a) ETAP I � Zakres � zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 
konkursu grupy docelowej do obj�cia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, 
który b�dzie poddany ocenie, 
b) ETAP II � Wzorzec � zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 
konkursu standardu wymaga*,  
tj. efektów uczenia si�, które osi&gn& uczestnicy w wyniku przeprowadzonych dzia!a* 
projektowych, 
c) ETAP III � Ocena � przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 
oceny po zako*czeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
d) ETAP IV � Porównanie � porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyj�tymi 
wymaganiami (okre#lonymi na etapie II efektami uczenia si�) po zako*czeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie. 
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Kompetencja to wyodr�bniony zestaw efektów uczenia si� / kszta�cenia. Opis kompetencji 
zawiera jasno okre!lone warunki, które powinien spe�nia" uczestnik projektu ubiegaj#cy si� 
o nabycie kompetencji, tj. wyczerpuj#c# informacj� o efektach uczenia si� dla danej 
kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Wykazywa" nale$y wy�#cznie 
kwalifikacje/kompetencje osi#gni�te w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu 
Spo�ecznego. 

%ród�o danych 
Informacje przekazane Beneficjentowi od uczestników do czterech tygodni od zako&czenia 
przez nich udzia�u w projekcie. 

 

Nazwa wska'nika Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu 

Charakter wska'nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia�anie 10.1 Rozwój kszta�cenia ogólnego 

Poddzia�anie 10.1.4 Ma�opolska Chmura Edukacyjna 

Rodzaj wska'nika Rezultat bezpo!redni 

Priorytet Inwestycyjny 10i 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. koordynacja dzia�a& zwi#zanych z realizacj# ma�opolskiej chmury edukacyjnej � projekt 
pozakonkursowy 

Definicja wska'nika 

Liczba uczniów szkó� (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), którzy dzi�ki 
wsparciu z EFS nabyli kompetencje kluczowe w zakresie okre!lonym w Wytycznych 
w zakresie zasad realizacji przedsi�wzi�� z udzia�em �rodków Europejskiego Funduszu 
Spo�ecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji (definicja kompetencji kluczowych 
zosta�a przywo�ana w definicji wska'nika Liczba uczniów obj�tych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych w programie). 
 
Informacje dotycz#ce nabywania kompetencji zosta�y przywo�ane w definicji wska'nika 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu. 

%ród�o danych 
Informacje przekazane Beneficjentowi od uczestników do czterech tygodni od zako&czenia 
przez nich udzia�u w projekcie. 

 

Wska"niki horyzontalne 
 

Zestaw wska"ników do monitorowania na etapie realizacji projektu 

 
W sytuacji gdy beneficjent realizuje projekt, który wp�ywa" b�dzie / wp�ywa na realizacj� wska'ników wyszczególnionych 
w ni$ej zamieszczonych formatkach, zobligowany jest do ich monitorowania na etapie wdra$ania projektu.  Nie jest 
obligatoryjne natomiast wskazywanie warto!ci docelowych dla tych wska'ników na etapie przygotowywania wniosku 
o dofinansowanie. Oznacza to, $e na etapie wniosku o dofinansowanie warto!ci docelowe tych wska'ników mog# przybra"  
warto!" 0, natomiast na etapie realizacji projektu powinien zosta" odnotowany faktyczny przyrost wybranego wska'nika. 
Beneficjent spo!ród ni$ej wyszczególnionych wska'ników wybiera wy�#cznie te, które s# adekwatne do przedmiotu 
realizowanego przez niego projektu i b�d# zasilane (tj. odnotowywa�y przyrost) na etapie  realizacji projektu. 
 

Nazwa wska'nika Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepe�nosprawno!ciami 

Jednostka miary szt. 

Dzia�anie 10.1 Rozwój kszta�cenia ogólnego 

Poddzia�anie 10.1.4 Ma�opolska Chmura Edukacyjna 

Rodzaj wska'nika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny Wska'nik horyzontalny 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. koordynacja dzia�a& zwi#zanych z realizacj# ma�opolskiej chmury edukacyjnej � projekt 
pozakonkursowy 

Definicja wska'nika 

Wska'nik odnosi si� do liczby obiektów budowlanych, które zaopatrzono m.in. w specjalne 
podjazdy, windy, urz#dzenia g�o!nomówi#ce, b#d' inne udogodnienia (tj. usuni�cie barier 
w dost�pie, w szczególno!ci barier architektonicznych) u�atwiaj#ce dost�p do tych obiektów 
i poruszanie si� po nich osobom niepe�nosprawnym ruchowo czy sensorycznie. 
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Jako obiekty budowlane nale�y rozumie� konstrukcje po!"czone z gruntem w sposób trwa!y, 
wykonane z materia!ów budowlanych i elementów sk!adowych, b#d"ce wynikiem prac 
budowlanych (wg. def. PKOB). 
Przy obliczaniu wska$nika nale�y poda� liczb# obiektów, a nie sprz#tów, urz"dze% itp., 
w które obiekty zaopatrzono. 

Je&li instytucja, zak!ad itp. sk!ada si# z kilku obiektów, nale�y zliczy� wszystkie, które 
dostosowano do potrzeb osób niepe!nosprawnych. 

'ród!o danych 

Dokument ksi#gowy potwierdzaj"cy poniesienie wydatków na dostosowanie obiektu do 
potrzeb osób z niepe!nosprawno&ciami, wraz z protoko!em odbioru i dowodem ksi#gowym 
potwierdzaj"cym oddanie &rodka trwa!ego do u�ytkowania lub powi#kszaj"cy warto&� 
&rodka trwa!ego (je&li dotyczy). 
W przypadku projektu realizowanego z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania 
wydatków Beneficjent w porozumieniu z Instytucj" Po&rednicz"c" okre&la dokument 
stanowi"cy podstaw# naliczenia warto&ci wska$nika. 

 

Nazwa wska$nika 
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnie! dla osób 
z niepe�nosprawno#ciami 

Jednostka miary szt. 

Dzia!anie 10.1 Rozwój kszta!cenia ogólnego 

Poddzia!anie 10.1.4 Ma!opolska Chmura Edukacyjna 

Rodzaj wska$nika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny wska$nik horyzontalny 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. koordynacja dzia!a% zwi"zanych z realizacj" ma!opolskiej chmury edukacyjnej � projekt 
pozakonkursowy 

Definicja wska$nika 

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie 
nak!adaj"ce nieproporcjonalnego lub nadmiernego obci"�enia, rozpatrywane osobno dla 
ka�dego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepe!nosprawno&ciami 
mo�liwo&ci korzystania z wszelkich praw cz!owieka i podstawowych wolno&ci oraz ich 
wykonywania na zasadzie równo&ci z innymi osobami. 
Wska$nik mierzony w momencie rozliczenia wydatku zwi"zanego z racjonalnymi 
usprawnieniami. 
Przyk!ady racjonalnych usprawnie%: t!umacz j#zyka migowego, transport niskopod!ogowy, 
dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale te� dostosowanie infrastruktury 
komputerowej np. programy powi#kszaj"ce, mówi"ce, drukarki materia!ów w alfabecie 
Braille(a), osoby asystuj"ce, magnetofony s!u�"ce do odtwarzania plików tekstowych: 
ksi"�ek, dokumentów internetowych, poczty elektronicznej itp. dla osób niedowidz"cych, 
programy dostosowane dla u�ytkowników komputerów z wad" wzroku i in. 
Definicja na podstawie: Wytyczne w zakresie realizacji zasady równo�ci szans 
i niedyskryminacji, w tym dost!pno�ci dla osób z niepe"nosprawno�ciami oraz równo�ci 
szans kobiet i m!#czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

'ród!o danych 

Dokument ksi#gowy potwierdzaj"cy poniesienie wydatków, o których mowa w definicji 
wska$nika, wraz z protoko!em odbioru/zdawczo � odbiorczym/wykonania zada% i wpisem 
do ewidencji &rodków trwa!ych *je&li dotyczy). 
W przypadku projektu realizowanego z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania 
wydatków Beneficjent w porozumieniu z Instytucj" Po&rednicz"c" okre&la dokument 
stanowi"cy podstaw# naliczenia warto&ci wska$nika.   

 

Nazwa wska$nika 
Liczba osób obj�tych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 
(O/K/M) 

Jednostka miary os. 

Dzia!anie 10.1 Rozwój kszta!cenia ogólnego 

Poddzia!anie 10.1.4 Ma!opolska Chmura Edukacyjna 

Rodzaj wska$nika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny wska$nik horyzontalny 
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Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. koordynacja dzia!a" zwi�zanych z realizacj� ma!opolskiej chmury edukacyjnej � projekt 
pozakonkursowy 

Definicja wska$nika 

Wska$nik mierzy liczb� osób obj�tych szkoleniami / doradztwem w zakresie nabywania / 
doskonalenia umiej�tno&ci warunkuj�cych efektywne korzystanie z mediów elektronicznych 
tj. m.in. korzystania z komputera, ró'nych rodzajów oprogramowania, Internetu oraz 
kompetencji &ci&le informatycznych (np. programowanie, zarz�dzanie bazami danych, 
administracja sieciami, administracja witrynami internetowymi). 
Wska$nik nale'y monitorowa) w rozbiciu na Kobiety (K* i M�'czyzn (M* oraz Ogó!em (O*. 

+ród!o danych 
Dokument potwierdzaj�cy moment rozpocz�cia udzia!u uczestnika w szkoleniu/ doradztwie 
w zakresie kompetencji cyfrowych. 

 

Nazwa wska$nika Liczba podmiotów wykorzystuj�cych technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) 

Jednostka miary szt. 

Dzia!anie 10.1 Rozwój kszta!cenia ogólnego 

Poddzia!anie 10.1.4 Ma!opolska Chmura Edukacyjna 

Rodzaj wska$nika Produkt  

Priorytet Inwestycyjny wska$nik horyzontalny 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. koordynacja dzia!a" zwi�zanych z realizacj� ma!opolskiej chmury edukacyjnej � projekt 
pozakonkursowy 

Definicja wska$nika 

Wska$nik mierzy liczb� podmiotów, które w celu realizacji projektu zainwestowa!y 
w technologie informacyjno-komunikacyjne, a w przypadku projektów edukacyjno-

szkoleniowych, równie' podmiotów, które podj�!y dzia!ania upowszechniaj�ce 
wykorzystanie TIK. 

Przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT � Information and 

Communications Technology* nale'y rozumie) technologie pozyskiwania /produkcji, 
gromadzenia/przechowywania, przesy!ania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji 

w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narz�dzi 
komunikacji elektronicznej oraz wszelkie dzia!ania zwi�zane z produkcj� i wykorzystaniem 
urz�dze" telekomunikacyjnych i informatycznych oraz us!ug im towarzysz�cych dzia!ania 
edukacyjne i szkoleniowe.  

W zakresie EFS podmioty wykorzystuj�ce TIK nale'y rozumie) jako podmioty 
(beneficjenci/partnerzy beneficjentów*, które w ramach realizowanego przez nie projektu 
wspieraj� wykorzystanie technik poprzez, np. propagowanie, szkolenie/zakup TIK lub 

podmioty, które otrzymuj� wsparcie w tym zakresie (uczestnicy projektów*. Podmiotu, do 
którego odnosi si� wska$nik, w przypadku gdy nie spe!nia definicji uczestnika projektu 
zgodnie z rozdzia!em 3.3 Wytycznych w zakresie monitorowania post�pu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, nie nale'y wykazywa) w module 
Uczestnicy projektów w SL2014. 
Podmiotami realizuj�cymi projekty TIK mog� by) m.in.: M-P, du'e przedsi�biorstwa, 
administracja publiczna, w tym jednostki samorz�du terytorialnego, NGO, jednostki 
naukowe, szko!y, które b�d� wykorzystywa) TIK do usprawnienia swojego dzia!ania i do 
prowadzenia realizacji z innymi podmiotami.  

Moment pomiaru: W przypadku, gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot we wska$niku 
nale'y uj�) warto&) �1�. W przypadku, gdy projekt jest realizowany przez partnerstwo 
podmiotów, w warto&ci wska$nika nale'y uj�) ka'dy z podmiotów wchodz�cych w sk!ad 
partnerstwa, który wdro'y! w swojej dzia!alno&ci narz�dzia TIK.  

+ród!o danych 
Dane pozyskane bezpo&rednio od Beneficjenta, których sposób udokumentowania zosta! 
uzgodniony z Instytucj� Po&rednicz�c�. 
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Wska�niki specyficzne dla projektu 

Beneficjent, który realizuje projekt  wynikaj�cy z programu rewitalizacji, lub projekt o zasi�gu horyzontalnym (nie zorientowany  

terytorialnie), a który zosta! profilowany na obszary obj�te programami rewitalizacji, zobowi�zany jest ka"dorazowo do 

wyboru i okre"lenia warto"ci docelowej nast�puj�cego wska�nika specyficznego dla projektu: 

Nazwa wska�nika Udzia# projektu w odniesieniu do obszaru obj$tego programem rewitalizacji 

Jednostka miary % 

Dzia!anie 10.1 Rozwój kszta!cenia ogólnego 

Poddzia!anie 10.1.4 Ma!opolska Chmura Edukacyjna 

Rodzaj wska�nika Produkt (specyficzny dla projektu) 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. koordynacja dzia!a$ zwi�zanych z realizacj� ma!opolskiej chmury edukacyjnej � projekt 
pozakonkursowy 

Definicja wska�nika 

Wska�nik obrazuje w jakim stopniu (%) projekt dotyczy cz�"ci rewitalizacyjnej interwencji. 
Projekt mo&e w ca!o"ci wynika' z programu rewitalizacji lub te& mie' zasi�g  horyzontalny 
(tj. nie by' zorientowany terytorialnie) ale by' w ca!o"ci sprofilowany na obszary obj�te 
programami rewitalizacji. W takiej sytuacji udzia! projektu w odniesieniu do obszaru obj�tego 
programem rewitalizacji b�dzie wynosi! 100%.  
W niektórych przypadkach, mo&e si�  jednak okaza', &e realizowane w ramach RPO WM 
projekty maj� charakter szerszy (zw!aszcza projekty �mi�kkie� nakierowane na specyficzne  
grupy odbiorców efektów tych projektów), a wi�c dotycz� obszarów obj�tych programami 
rewitalizacyjnymi tylko w cz�"ci. Wówczas udzia! projektu  w odniesieniu do obszaru 
programu rewitalizacji nale&y oszacowa' proporcjonalnie do wydatków planowanych do 
poniesienia/ lub poniesionych na tym obszarze. 

*ród!o danych 
Wielko"' wydatków planowanych do poniesienia lub poniesionych w ramach projektu 
w odniesieniu do obszaru obj�tego programem rewitalizacji, w stosunku do ca!ego bud&etu 
projektu. 

Do momentu uruchomienia programów rewitalizacji, w sytuacji gdy gmina planuje realizacj� takiego programu, beneficjent na 
etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie, mo&e okre"li' warto"' docelow� na poziomie zero, natomiast na etapie 

realizacji projektu powinien wykaza' faktyczne wykonanie wska�nika (ju& po uchwaleniu w!a"ciwego programu). 

Definicje zosta!y opracowane na podstawie Wspólnej Listy Wska�ników Kluczowych stanowi�cej za!�cznik do Wytycznych 

w zakresie monitorowania post�pu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 

r. (i dokumentów do których zawiera odwo!ania, np. wytycznych horyzontalnych), aktów prawnych oraz, w odniesieniu do 
wska�ników EFRR, Katalogu definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu Spójno"ci oraz dla pomocy technicznej (wersja dokumentu z dnia 7 marca 2014 r.). Wszelkie zmiany 
ww. dokumentów b�d� skutkowa!y konieczno"ci� stosowania przez beneficjentów aktualnych definicji (uj�tych 
w obowi�zuj�cych wersjach dokumentów).  
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10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH  

TYP PROJEKTU A. REGIONALNY PROGRAM STYPENDIALNY DLA 

UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH 
Definicje wska�ników obligatoryjnych i adekwatnych dla trybu pozakonkursowego w ramach 

Poddzia!ania 10.1.5 RPO WM 2014-2020 

Cel Tematyczny 10.  

Inwestowanie w kszta�cenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiej�tno�ci i uczenia si� przez ca�e 
!ycie 

Nazwa wska"nika Liczba uczniów obj�tych wsparciem stypendialnym w programie 

Charakter wska"nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia�anie 10.1 Rozwój kszta�cenia ogólnego 

Poddzia�anie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

Rodzaj wska"nika Produkt (specyficzny dla programu) 

Priorytet Inwestycyjny 10i 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

Definicja wska"nika 

Liczba uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, 
informatycznych, j�zyków obcych, matematyki lub przedsi�biorczo�ci (szkó� podstawowych, 
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych oraz placówek o�wiatowych 
prowadz#cych kszta�cenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust. 3, 5 i 7 ustawy o systemie 
o�wiaty), którzy otrzymali stypendia dzi�ki dofinansowaniu w ramach Poddzia�ania 10.1.5 
RPO WM 2014-2020. 

We wska"niku nale!y okre�li$  liczb� uczniów, którym przekazano stypendia. Na poziomie 
pojedynczego projektu, uczestnika nale!y wykaza$ tylko raz, niezale!nie od tego ile razy 
otrzyma� stypendium. Uczestnika  bior#cego udzia� w wi�cej ni! jednym projekcie 
wspieranym z EFS nale!y wykaza$ w ka!dym projekcie, w którym otrzyma� wsparcie. 
W celu prawid�owego obliczenia warto�ci wska"nika, za moment jego pomiaru nale!y uzna$ 
dzie% rozpocz�cia udzia�u w projekcie (co do zasady jest nim przyst#pienie do pierwszej 
formy wsparcia w ramach projektu). 

&ród�o danych Umowa stypendialna. 

 

Wska!niki horyzontalne 
 

Zestaw wska!ników do monitorowania na etapie realizacji projektu 

 
W sytuacji gdy beneficjent realizuje projekt, który wp�ywa$ b�dzie / wp�ywa na realizacj� wska"ników wyszczególnionych 
w ni!ej zamieszczonych formatkach, zobligowany jest do ich monitorowania na etapie wdra!ania projektu.  Nie jest 
obligatoryjne natomiast wskazywanie warto�ci docelowych dla tych wska"ników na etapie przygotowywania wniosku 
o dofinansowanie. Oznacza to, !e na etapie wniosku o dofinansowanie warto�ci docelowe tych wska"ników mog# przybra$  
warto�$ 0, natomiast na etapie realizacji projektu powinien zosta$ odnotowany faktyczny przyrost wybranego wska"nika. 
Beneficjent spo�ród ni!ej wyszczególnionych wska"ników wybiera wy�#cznie te, które s# adekwatne do przedmiotu 
realizowanego przez niego projektu i b�d# zasilane (tj. odnotowywa�y przyrost) na etapie  realizacji projektu. 
 

Nazwa wska"nika Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepe"nosprawno#ciami 

Jednostka miary szt. 

Dzia�anie 10.1 Rozwój kszta�cenia ogólnego 

Poddzia�anie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

Rodzaj wska"nika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny Wska"nik horyzontalny 
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Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

Definicja wska!nika 

Wska!nik odnosi si" do liczby obiektów budowlanych, które zaopatrzono m.in. w specjalne 
podjazdy, windy, urz#dzenia g$o�nomówi#ce, b#d! inne udogodnienia (tj. usuni�cie barier 
w dost�pie, w szczególno�ci barier architektonicznych) u$atwiaj#ce dost�p do tych obiektów 
i poruszanie si� po nich osobom niepe$nosprawnym ruchowo czy sensorycznie. 
Jako obiekty budowlane nale&y rozumie� konstrukcje po$#czone z gruntem w sposób trwa$y, 
wykonane z materia$ów budowlanych i elementów sk$adowych, b�d#ce wynikiem prac 
budowlanych (wg. def. PKOB). 
Przy obliczaniu wska!nika nale&y poda� liczb� obiektów, a nie sprz�tów, urz#dze* itp., 
w które obiekty zaopatrzono. 
Je�li instytucja, zak$ad itp. sk$ada si� z kilku obiektów, nale&y zliczy� wszystkie, które 
dostosowano do potrzeb osób niepe$nosprawnych. 

+ród$o danych 

Dokument ksi�gowy potwierdzaj#cy poniesienie wydatków na dostosowanie obiektu do 
potrzeb osób z niepe$nosprawno�ciami, wraz z protoko$em odbioru i dowodem ksi�gowym 
potwierdzaj#cym oddanie �rodka trwa$ego do u&ytkowania lub powi�kszaj#cy warto�� 
�rodka trwa$ego (je�li dotyczy). 
W przypadku projektu realizowanego z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania 
wydatków Beneficjent w porozumieniu z Instytucj# Po�rednicz#c# okre�la dokument 
stanowi#cy podstaw� naliczenia warto�ci wska!nika. 

 

Nazwa wska!nika 
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnie� dla osób 
z niepe!nosprawno"ciami 

Jednostka miary szt. 

Dzia$anie 10.1 Rozwój kszta$cenia ogólnego 

Poddzia$anie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

Rodzaj wska!nika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny wska!nik horyzontalny 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

Definicja wska!nika 

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie 
nak$adaj#ce nieproporcjonalnego lub nadmiernego obci#&enia, rozpatrywane osobno dla 
ka&dego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepe$nosprawno�ciami 
mo&liwo�ci korzystania z wszelkich praw cz$owieka i podstawowych wolno�ci oraz ich 
wykonywania na zasadzie równo�ci z innymi osobami. 
Wska!nik mierzony w momencie rozliczenia wydatku zwi#zanego z racjonalnymi 
usprawnieniami. 
Przyk$ady racjonalnych usprawnie*: t$umacz j�zyka migowego, transport niskopod$ogowy, 
dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale te& dostosowanie infrastruktury 
komputerowej np. programy powi�kszaj#ce, mówi#ce, drukarki materia$ów w alfabecie 
Braille-a), osoby asystuj#ce, magnetofony s$u&#ce do odtwarzania plików tekstowych: 
ksi#&ek, dokumentów internetowych, poczty elektronicznej itp. dla osób niedowidz#cych, 
programy dostosowane dla u&ytkowników komputerów z wad# wzroku i in. 
Definicja na podstawie: Wytyczne w zakresie realizacji zasady równo�ci szans 
i niedyskryminacji, w tym dost!pno�ci dla osób z niepe"nosprawno�ciami oraz równo�ci 
szans kobiet i m!#czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

+ród$o danych 

Dokument ksi�gowy potwierdzaj#cy poniesienie wydatków, o których mowa w definicji 
wska!nika, wraz z protoko$em odbioru/zdawczo � odbiorczym/wykonania zada* i wpisem 
do ewidencji �rodków trwa$ych (je�li dotyczy). 
W przypadku projektu realizowanego z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania 
wydatków Beneficjent w porozumieniu z Instytucj# Po�rednicz#c# okre�la dokument 
stanowi#cy podstaw� naliczenia warto�ci wska!nika.   
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Wska�niki specyficzne dla projektu 

Beneficjent, który realizuje projekt  wynikaj�cy z programu rewitalizacji, lub projekt o zasi�gu horyzontalnym (nie zorientowany  

terytorialnie), a który zosta! profilowany na obszary obj�te programami rewitalizacji, zobowi�zany jest ka"dorazowo do 

wyboru i okre"lenia warto"ci docelowej nast�puj�cego wska�nika specyficznego dla projektu: 

 

Nazwa wska�nika Udzia# projektu w odniesieniu do obszaru obj$tego programem rewitalizacji 

Jednostka miary % 

Dzia!anie 10.1 Rozwój kszta!cenia ogólnego 

Poddzia!anie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

Rodzaj wska�nika Produkt (specyficzny dla projektu) 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

Definicja wska�nika 

Wska�nik obrazuje w jakim stopniu (%) projekt dotyczy cz�"ci rewitalizacyjnej interwencji. 
Projekt mo$e w ca!o"ci wynika& z programu rewitalizacji lub te$ mie& zasi�g  horyzontalny 
(tj. nie by& zorientowany terytorialnie* ale by& w ca!o"ci sprofilowany na obszary obj�te 
programami rewitalizacji. W takiej sytuacji udzia! projektu w odniesieniu do obszaru obj�tego 
programem rewitalizacji b�dzie wynosi! 100%.  
W niektórych przypadkach, mo$e si�  jednak okaza&, $e realizowane w ramach RPO WM 
projekty maj� charakter szerszy (zw!aszcza projekty �mi�kkie� nakierowane na specyficzne  
grupy odbiorców efektów tych projektów*, a wi�c dotycz� obszarów obj�tych programami 
rewitalizacyjnymi tylko w cz�"ci. Wówczas udzia! projektu  w odniesieniu do obszaru 
programu rewitalizacji nale$y oszacowa& proporcjonalnie do wydatków planowanych do 
poniesienia/ lub poniesionych na tym obszarze. 

+ród!o danych 
Wielko"& wydatków planowanych do poniesienia lub poniesionych w ramach projektu 
w odniesieniu do obszaru obj�tego programem rewitalizacji, w stosunku do ca!ego bud$etu 
projektu. 

Do momentu uruchomienia programów rewitalizacji, w sytuacji gdy gmina planuje realizacj� takiego programu, beneficjent na 
etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie, mo$e okre"li& warto"& docelow� na poziomie zero, natomiast na etapie 

realizacji projektu powinien wykaza& faktyczne wykonanie wska#nika (ju$ po uchwaleniu w!a"ciwego programu*. 

Definicje zosta!y opracowane na podstawie Wspólnej Listy Wska#ników Kluczowych stanowi�cej za!�cznik do Wytycznych 

w zakresie monitorowania post�pu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 

r. (i dokumentów do których zawiera odwo!ania, np. wytycznych horyzontalnych*, aktów prawnych oraz, w odniesieniu do 
wska#ników EFRR, Katalogu definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu Spójno"ci oraz dla pomocy technicznej (wersja dokumentu z dnia 7 marca 2014 r.*. Wszelkie zmiany 
ww. dokumentów b�d� skutkowa!y konieczno"ci� stosowania przez beneficjentów aktualnych definicji (uj�tych 
w obowi�zuj�cych wersjach dokumentów*.  
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10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH  

TYP PROJEKTU B. KOORDYNACJA W REGIONIE REALIZACJI DZIA!A" 

ZWI#ZANYCH ZE WSPARCIEM UCZNIÓW ZDOLNYCH 
Definicje wska�ników obligatoryjnych i adekwatnych dla trybu pozakonkursowego w ramach 

Poddzia!ania 10.1.5 RPO WM 2014-2020 

Cel Tematyczny 10.  

Inwestowanie w kszta�cenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiej�tno�ci i uczenia si� przez ca�e 
!ycie 

Nazwa wska"nika Liczba nauczycieli obj�tych wsparciem w programie 

Charakter wska"nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia�anie 10.1 Rozwój kszta�cenia ogólnego 

Poddzia�anie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

Rodzaj wska"nika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny 10i 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

B. koordynacja w regionie realizacji dzia�a# zwi$zanych ze wsparciem uczniów zdolnych � 
projekt pozakonkursowy 

Definicja wska"nika 

Liczba wszystkich nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkó� i placówek dla dzieci 
i m�odzie!y obj�tych wsparciem, w programie. 
Formy wsparcia opisane w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsi�wzi�� 
z udzia!em "rodków Europejskiego Funduszu Spo!ecznego na lata 2014-2020 w obszarze 
edukacji. 

%ród�o danych 
Dokument potwierdzaj$cy moment rozpocz�cia udzia�u uczestnika w projekcie (momentem 
tym, co do zasady, jest przyst$pienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu). 

 

Nazwa wska"nika 
Liczba uczniów obj�tych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 
w programie 

Charakter wska"nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia�anie 10.1 Rozwój kszta�cenia ogólnego 

Poddzia�anie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

Rodzaj wska"nika Produkt  

Priorytet Inwestycyjny 10i 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

B. koordynacja w regionie realizacji dzia�a# zwi$zanych ze wsparciem uczniów zdolnych � 
projekt pozakonkursowy 

Definicja wska"nika 

Liczba uczniów (szkó� podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) obj�tych 
wsparciem bezpo�rednim w ramach programu z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych 
oraz postaw i umiej�tno�ci niezb�dnych na rynku pracy. Wykazywa& nale!y wy�$cznie 
kompetencje osi$gni�te w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Spo�ecznego. 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsi�wzi�� z udzia!em "rodków 
Europejskiego Funduszu Spo!ecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji kompetencje 
kluczowe niezb�dne na rynku pracy to kompetencje, których wszystkie osoby potrzebuj$ do 
samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji spo�ecznej i 
zatrudnienia, do których zalicza si� nast�puj$ce kompetencje kluczowe z katalogu 
wskazanego w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w 
sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia si� przez ca�e !ycie (2006/962/WE) 
(Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10):  
a) porozumiewanie si� w j�zykach obcych;  
b) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo � techniczne;  
c) kompetencje informatyczne;  
d) umiej�tno�& uczenia si�;  
e) kompetencje spo�eczne;  
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f) inicjatywno�� i przedsi�biorczo��.  
Kompetencje wskazane w lit. b i c s! zaliczane do kompetencji podstawowych, pozosta"e 
nale#! do katalogu kompetencji przekrojowych. 

$ród"o danych 
Dokument potwierdzaj!cy moment rozpocz�cia udzia"u uczestnika w projekcie (momentem 
tym, co do zasady, jest przyst!pienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu). 

 

Nazwa wska%nika 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu 

Charakter wska%nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia"anie 10.1 Rozwój kszta"cenia ogólnego 

Poddzia"anie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

Rodzaj wska%nika Rezultat bezpo!redni 

Priorytet Inwestycyjny 10i 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

B. koordynacja w regionie realizacji dzia"a& zwi!zanych ze wsparciem uczniów zdolnych � 
projekt pozakonkursowy 

Definicja wska%nika 

Kwalifikacje nale�y rozumie� jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje si! 
w sytuacji, kiedy w"a#ciwy organ uznaje, �e dana osoba osi$gn!"a efekty uczenia si! 
spe"niaj$ce okre#lone standardy. Wska%nik mierzony do czterech tygodni od zako&czenia 
przez uczestnika udzia"u w projekcie. 
$ród"o: Komisja Europejska, Europejskie Ramy Kwalifikacji 
http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm   
Sformu"owania zapisane kursyw! s! identyczne z definicj! Europejskich Ram Kwalifikacji. 
Wska%nik ten mo#e by� rozbity mi�dzy poziomami ISCED i EQF, przy czym rejestruje si� 
najwy#szy osi!gni�ty wynik. Wykazywa� nale#y wy"!cznie kwalifikacje osi!gni�te w wyniku 
operacji Europejskiego Funduszu Spo"ecznego. Powinny one by� zg"aszane tylko raz dla 
uczestnika/projektu. 
 
Fakt nabycia kompetencji b�dzie weryfikowany w ramach nast�puj!cych etapów: 
a) ETAP I � Zakres � zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 
konkursu grupy docelowej do obj�cia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, 
który b�dzie poddany ocenie, 
b) ETAP II � Wzorzec � zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 
konkursu standardu wymaga&,  
tj. efektów uczenia si�, które osi!gn! uczestnicy w wyniku przeprowadzonych dzia"a& 
projektowych, 
c) ETAP III � Ocena � przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 
oceny po zako&czeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
d) ETAP IV � Porównanie � porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyj�tymi 
wymaganiami (okre�lonymi na etapie II efektami uczenia si�) po zako&czeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie. 
Kompetencja to wyodr�bniony zestaw efektów uczenia si� / kszta"cenia. Opis kompetencji 
zawiera jasno okre�lone warunki, które powinien spe"nia� uczestnik projektu ubiegaj!cy si� 
o nabycie kompetencji, tj. wyczerpuj!c! informacj� o efektach uczenia si� dla danej 
kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Wykazywa� nale#y wy"!cznie 
kwalifikacje/kompetencje osi!gni�te w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu 
Spo"ecznego. 

$ród"o danych 
Informacje przekazane Beneficjentowi od uczestników do czterech tygodni od zako&czenia 
przez nich udzia"u w projekcie. 

 

Nazwa wska%nika Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu 

Charakter wska%nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia"anie 10.1 Rozwój kszta"cenia ogólnego 

Poddzia"anie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

Rodzaj wska%nika Rezultat bezpo!redni 

Priorytet Inwestycyjny 10i 
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Zakres interwencji � typy 
projektów 

B. koordynacja w regionie realizacji dzia!a" zwi#zanych ze wsparciem uczniów zdolnych � 
projekt pozakonkursowy 

Definicja wska$nika 

Liczba uczniów szkó! (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), którzy dzi%ki 
wsparciu z EFS nabyli kompetencje kluczowe w zakresie okre&lonym w Wytycznych 
w zakresie zasad realizacji przedsi�wzi�� z udzia�em �rodków Europejskiego Funduszu 
Spo�ecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji (definicja kompetencji kluczowych 
zosta!a przywo!ana w definicji wska$nika Liczba uczniów obj�tych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych w programie). 
 
Informacje dotycz�ce nabywania kompetencji zosta!y przywo!ane w definicji wska$nika 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu. 

+ród!o danych 
Informacje przekazane Beneficjentowi od uczestników do czterech tygodni od zako"czenia 
przez nich udzia!u w projekcie. 

 

Wska�niki horyzontalne 
 

Zestaw wska�ników do monitorowania na etapie realizacji projektu 

 
W sytuacji gdy beneficjent realizuje projekt, który wp!ywa* b%dzie / wp!ywa na realizacj% wska$ników wyszczególnionych 
w ni+ej zamieszczonych formatkach, zobligowany jest do ich monitorowania na etapie wdra+ania projektu.  Nie jest 
obligatoryjne natomiast wskazywanie warto�ci docelowych dla tych wska$ników na etapie przygotowywania wniosku 
o dofinansowanie. Oznacza to, +e na etapie wniosku o dofinansowanie warto�ci docelowe tych wska$ników mog� przybra*  
warto�* 0, natomiast na etapie realizacji projektu powinien zosta* odnotowany faktyczny przyrost wybranego wska$nika. 
Beneficjent spo�ród ni+ej wyszczególnionych wska$ników wybiera wy!�cznie te, które s� adekwatne do przedmiotu 
realizowanego przez niego projektu i b%d� zasilane (tj. odnotowywa!y przyrost) na etapie  realizacji projektu. 
 

Nazwa wska$nika 
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnie! dla osób 
z niepe�nosprawno#ciami 

Jednostka miary szt. 

Dzia!anie 10.1 Rozwój kszta!cenia ogólnego 

Poddzia!anie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

Rodzaj wska$nika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny wska$nik horyzontalny 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

B. koordynacja w regionie realizacji dzia!a" zwi�zanych ze wsparciem uczniów zdolnych � 
projekt pozakonkursowy 

Definicja wska$nika 

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie 
nak!adaj�ce nieproporcjonalnego lub nadmiernego obci�+enia, rozpatrywane osobno dla 
ka+dego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepe!nosprawno�ciami 
mo+liwo�ci korzystania z wszelkich praw cz!owieka i podstawowych wolno�ci oraz ich 
wykonywania na zasadzie równo�ci z innymi osobami. 
Wska$nik mierzony w momencie rozliczenia wydatku zwi�zanego z racjonalnymi 
usprawnieniami. 
Przyk!ady racjonalnych usprawnie": t!umacz j%zyka migowego, transport niskopod!ogowy, 
dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale te+ dostosowanie infrastruktury 
komputerowej np. programy powi%kszaj�ce, mówi�ce, drukarki materia!ów w alfabecie 
Braille-a), osoby asystuj�ce, magnetofony s!u+�ce do odtwarzania plików tekstowych: 
ksi�+ek, dokumentów internetowych, poczty elektronicznej itp. dla osób niedowidz�cych, 
programy dostosowane dla u+ytkowników komputerów z wad� wzroku i in. 
Definicja na podstawie: Wytyczne w zakresie realizacji zasady równo�ci szans 
i niedyskryminacji, w tym dost�pno�ci dla osób z niepe�nosprawno�ciami oraz równo�ci 
szans kobiet i m�!czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

'ród!o danych 
Dokument ksi%gowy potwierdzaj�cy poniesienie wydatków, o których mowa w definicji 
wska$nika, wraz z protoko!em odbioru/zdawczo � odbiorczym/wykonania zada" i wpisem 
do ewidencji �rodków trwa!ych (je�li dotyczy). 
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W przypadku projektu realizowanego z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania 
wydatków Beneficjent w porozumieniu z Instytucj� Po�rednicz�c� okre�la dokument 
stanowi�cy podstaw! naliczenia warto�ci wska"nika.   

 

Nazwa wska"nika Liczba podmiotów wykorzystuj�cych technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) 

Jednostka miary szt. 

Dzia#anie 10.1 Rozwój kszta#cenia ogólnego 

Poddzia#anie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

Rodzaj wska"nika Produkt  

Priorytet Inwestycyjny wska"nik horyzontalny 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

B. koordynacja w regionie realizacji dzia#a$ zwi�zanych ze wsparciem uczniów zdolnych � 
projekt pozakonkursowy 

Definicja wska"nika 

Wska"nik mierzy liczb! podmiotów, które w celu realizacji projektu zainwestowa#y 
w technologie informacyjno-komunikacyjne, a w przypadku projektów edukacyjno-

szkoleniowych, równie% podmiotów, które podj!#y dzia#ania upowszechniaj�ce 
wykorzystanie TIK. 

Przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT � Information and 

Communications Technology) nale%y rozumie& technologie pozyskiwania /produkcji, 
gromadzenia/przechowywania, przesy#ania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji 
w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narz!dzi 
komunikacji elektronicznej oraz wszelkie dzia#ania zwi�zane z produkcj� i wykorzystaniem 
urz�dze$ telekomunikacyjnych i informatycznych oraz us#ug im towarzysz�cych dzia#ania 
edukacyjne i szkoleniowe.  

W zakresie EFS podmioty wykorzystuj�ce TIK nale%y rozumie& jako podmioty 
(beneficjenci/partnerzy beneficjentów), które w ramach realizowanego przez nie projektu 
wspieraj� wykorzystanie technik poprzez, np. propagowanie, szkolenie/zakup TIK lub 

podmioty, które otrzymuj� wsparcie w tym zakresie (uczestnicy projektów). Podmiotu, do 
którego odnosi si! wska"nik, w przypadku gdy nie spe#nia definicji uczestnika projektu 
zgodnie z rozdzia#em 3.3 Wytycznych w zakresie monitorowania post�pu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, nie nale%y wykazywa& w module 
Uczestnicy projektów w SL2014. 
Podmiotami realizuj�cymi projekty TIK mog� by& m.in.: M'P, du%e przedsi!biorstwa, 

administracja publiczna, w tym jednostki samorz�du terytorialnego, NGO, jednostki 
naukowe, szko#y, które b!d� wykorzystywa& TIK do usprawnienia swojego dzia#ania i do 
prowadzenia realizacji z innymi podmiotami.  

Moment pomiaru: W przypadku, gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot we wska"niku 
nale%y uj�& warto�& �1�. W przypadku, gdy projekt jest realizowany przez partnerstwo 
podmiotów, w warto�ci wska"nika nale%y uj�& ka%dy z podmiotów wchodz�cych w sk#ad 
partnerstwa, który wdro%y# w swojej dzia#alno�ci narz!dzia TIK.  

*ród#o danych 
Dane pozyskane bezpo�rednio od Beneficjenta, których sposób udokumentowania zosta# 
uzgodniony z Instytucj� Po�rednicz�c�. 

 

Wska!niki specyficzne dla projektu 

Beneficjent, który realizuje projekt  wynikaj�cy z programu rewitalizacji, lub projekt o zasi!gu horyzontalnym (nie zorientowany  
terytorialnie), a który zosta# profilowany na obszary obj!te programami rewitalizacji, zobowi�zany jest ka"dorazowo do 

wyboru i okre�lenia warto�ci docelowej nast!puj�cego wska"nika specyficznego dla projektu: 

Nazwa wska"nika Udzia# projektu w odniesieniu do obszaru obj$tego programem rewitalizacji 

Jednostka miary % 

Dzia#anie 10.1 Rozwój kszta#cenia ogólnego 

Poddzia#anie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

Rodzaj wska"nika Produkt (specyficzny dla projektu) 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

B. koordynacja w regionie realizacji dzia#a$ zwi�zanych ze wsparciem uczniów zdolnych � 
projekt pozakonkursowy 
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Definicja wska�nika 

Wska�nik obrazuje w jakim stopniu (%) projekt dotyczy cz!"ci rewitalizacyjnej interwencji. 
Projekt mo#e w ca$o"ci wynika& z programu rewitalizacji lub te# mie& zasi!g  horyzontalny 
(tj. nie by& zorientowany terytorialnie) ale by& w ca$o"ci sprofilowany na obszary obj!te 
programami rewitalizacji. W takiej sytuacji udzia$ projektu w odniesieniu do obszaru obj!tego 
programem rewitalizacji b!dzie wynosi$ 100%.  
W niektórych przypadkach, mo#e si!  jednak okaza&, #e realizowane w ramach RPO WM 
projekty maj' charakter szerszy (zw$aszcza projekty �mi!kkie� nakierowane na specyficzne  
grupy odbiorców efektów tych projektów), a wi!c dotycz' obszarów obj!tych programami 
rewitalizacyjnymi tylko w cz!"ci. Wówczas udzia$ projektu  w odniesieniu do obszaru 
programu rewitalizacji nale#y oszacowa& proporcjonalnie do wydatków planowanych do 
poniesienia/ lub poniesionych na tym obszarze. 

*ród$o danych 
Wielko"& wydatków planowanych do poniesienia lub poniesionych w ramach projektu 
w odniesieniu do obszaru obj!tego programem rewitalizacji, w stosunku do ca$ego bud#etu 
projektu. 

Do momentu uruchomienia programów rewitalizacji, w sytuacji gdy gmina planuje realizacj! takiego programu, beneficjent na 
etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie, mo#e okre"li& warto"& docelow' na poziomie zero, natomiast na etapie 

realizacji projektu powinien wykaza& faktyczne wykonanie wska�nika (ju# po uchwaleniu w$a"ciwego programu). 

Definicje zosta$y opracowane na podstawie Wspólnej Listy Wska�ników Kluczowych stanowi'cej za$'cznik do Wytycznych 

w zakresie monitorowania post!pu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 

r. (i dokumentów do których zawiera odwo$ania, np. wytycznych horyzontalnych), aktów prawnych oraz, w odniesieniu do 
wska�ników EFRR, Katalogu definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu Spójno"ci oraz dla pomocy technicznej (wersja dokumentu z dnia 7 marca 2014 r.). Wszelkie zmiany 
ww. dokumentów b!d' skutkowa$y konieczno"ci' stosowania przez beneficjentów aktualnych definicji (uj!tych 
w obowi'zuj'cych wersjach dokumentów).  
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10.2.3 KOORDYNACJA KSZTA!CENIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW 

Definicje wska�ników obligatoryjnych i adekwatnych dla trybu pozakonkursowego w ramach 

Poddzia!ania 10.2.3 RPO WM 2014-2020 

Cel Tematyczny 10.  

Inwestowanie w kszta�cenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiej�tno�ci i uczenia si� przez ca�e 
!ycie 

Nazwa wska"nika Liczba osób uczestnicz�cych w pozaszkolnych formach kszta!cenia w programie 

Charakter wska"nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia�anie 10.2 Rozwój kszta�cenia zawodowego 

Poddzia�anie 10.2.3 Koordynacja kszta�cenia zawodowego uczniów  
Rodzaj wska"nika Produkt  

Priorytet Inwestycyjny 10iv 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kszta�cenia zawodowego w regionie 
B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 
C. promocja kszta�cenia zawodowego oraz dzia�ania z obszaru doradztwa edukacyjno � 
zawodowego oraz orientacji zawodowej, w szczególno�ci skierowane do uczniów szkó� 
gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 
D. ma�opolska chmura edukacyjna � komponent dotycz#cy przedmiotów zawodowych 

Definicja wska"nika 

Liczba osób doros�ych, które uczestniczy�y w pozaszkolnych formach kszta�cenia 
zawodowego zorganizowanych we wspó�pracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy 
zawodowe, kursy umiej�tno�ci zawodowych, inne kursy) zgodnie z obowi#zuj#cymi 
przepisami w sprawie kszta�cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.  

$ród�o danych 
Dokument potwierdzaj#cy moment rozpocz�cia udzia�u uczestnika w projekcie (momentem 
tym, co do zasady, jest przyst#pienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu). 

 

Nazwa wska"nika 
Liczba uczniów szkó! i placówek kszta!cenia zawodowego uczestnicz�cych w sta"ach 
i praktykach u pracodawcy 

Charakter wska"nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia�anie 10.2 Rozwój kszta�cenia zawodowego 

Poddzia�anie 10.2.3 Koordynacja kszta�cenia zawodowego uczniów  
Rodzaj wska"nika Produkt  

Priorytet Inwestycyjny 10iv 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kszta�cenia zawodowego w regionie 
B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 
C. promocja kszta�cenia zawodowego oraz dzia�ania z obszaru doradztwa edukacyjno � 
zawodowego oraz orientacji zawodowej, w szczególno�ci skierowane do uczniów szkó� 
gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 
D. ma�opolska chmura edukacyjna � komponent dotycz#cy przedmiotów zawodowych 

Definicja wska"nika 

Liczba uczniów szkó� i placówek kszta�cenia zawodowego obj�tych wsparciem 
bezpo�rednim w ramach programu w postaci sta!y i praktyk u pracodawcy.  
Pod poj�ciem sta!u realizowanego w ramach wszystkich typów operacji nale!y rozumie% 
takie formy nabywania umiej�tno�ci praktycznych, których zakres wykracza poza ramy 
okre�lone dla praktyki zawodowej.  
Sta!e mog# zatem obejmowa% kszta�cenie zawodowe praktyczne realizowane w ramach 
praktycznej nauki zawodu (pnz) lub wykracza% poza zakres pnz. Zasady realizacji pnz 
okre�la Rozporz�dzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki 
zawodu z pó!n. zm. 

$ród�o danych 
Dokument potwierdzaj#cy moment rozpocz�cia udzia�u uczestnika w projekcie (momentem 
tym, co do zasady, jest przyst#pienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu). 
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Nazwa wska�nika 
Liczba szkó� i placówek kszta�cenia zawodowego doposa!onych w programie 
w sprz"t i materia�y dydaktyczne niezb"dne do realizacji kszta�cenia zawodowego 

Charakter wska�nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia!anie 10.2 Rozwój kszta!cenia zawodowego 

Poddzia!anie 10.2.3 Koordynacja kszta!cenia zawodowego uczniów  
Rodzaj wska�nika Produkt  

Priorytet Inwestycyjny 10iv 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kszta!cenia zawodowego w regionie 
B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 
C. promocja kszta!cenia zawodowego oraz dzia!ania z obszaru doradztwa edukacyjno � 
zawodowego oraz orientacji zawodowej, w szczególno"ci skierowane do uczniów szkó! 
gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 
D. ma!opolska chmura edukacyjna � komponent dotycz�cy przedmiotów zawodowych 

Definicja wska�nika 

Liczba szkó! i placówek prowadz#cych kszta!cenie zawodowe wyposa$onych / 
doposa$onych w ramach programu w nowoczesny sprz%t i materia!y dydaktyczne 
zapewniaj#ce wysok# jako"& kszta!cenia i umo$liwiaj#ce realizacj% podstawy programowej 
kszta!cenia w zawodach. 
Moment pomiaru wska�nika rozumiany jest jako dzie' dostarczenia sprz%tu/materia!ów 
dydaktycznych do szkó! i placówek prowadz#cych kszta!cenie zawodowe. 

(ród!o danych 

Dokument ksi%gowy potwierdzaj#cy poniesienie wydatków na sprz%t/materia!y dydaktyczne 
niezb%dne do realizacji kszta!cenia zawodowego, wraz z protoko!em odbioru i dowodem 
ksi%gowym potwierdzaj#cym oddanie "rodka trwa!ego do u$ytkowania lub powi%kszaj#cym 
warto"& "rodka trwa!ego )je"li dotyczy*. 
W przypadku projektu realizowanego z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania 
wydatków Beneficjent w porozumieniu z Instytucj# Po"rednicz#c# okre"la dokument 
stanowi#cy podstaw% naliczenia warto"ci wska�nika.   

 

Nazwa wska�nika 
Liczba podmiotów realizuj�cych zadania centrum kszta�cenia zawodowego 
i ustawicznego obj"tych wsparciem w programie 

Charakter wska�nika obligatoryjny 

Jednostka miary szt. 

Dzia!anie 10.2 Rozwój kszta!cenia zawodowego 

Poddzia!anie 10.2.3 Koordynacja kszta!cenia zawodowego uczniów  
Rodzaj wska�nika Produkt  

Priorytet Inwestycyjny 10iv 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kszta!cenia zawodowego w regionie 
B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 
C. promocja kszta!cenia zawodowego oraz dzia!ania z obszaru doradztwa edukacyjno � 
zawodowego oraz orientacji zawodowej, w szczególno"ci skierowane do uczniów szkó! 
gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 
D. ma!opolska chmura edukacyjna � komponent dotycz#cy przedmiotów zawodowych 

Definicja wska�nika 

Liczba jednostek systemu o"wiaty istniej#cych lub nowoutworzonych realizuj#cych zadania 
zbie$ne z zadaniami centrum kszta!cenia zawodowego i ustawicznego )ckziu*, tj. 
wspó!pracuj#cych z pracodawcami i organizacjami pracodawców oraz prowadz#cych 
kwalifikacyjne kursy zawodowe, a tak$e podejmuj#cych dzia!ania w zakresie poradnictwa 
zawodowego i informacji zawodowej, w tym równie$ dla osób doros!ych. 

(ród!o danych Baza podmiotów obj%tych wsparciem w ramach projektu. 

 

Nazwa wska�nika 
Liczba nauczycieli kszta�cenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki 
zawodu obj"tych wsparciem w programie 

Charakter wska�nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia!anie 10.2 Rozwój kszta!cenia zawodowego 

Poddzia!anie 10.2.3 Koordynacja kszta!cenia zawodowego uczniów  
Rodzaj wska�nika Produkt  
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Priorytet Inwestycyjny 10iv 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kszta!cenia zawodowego w regionie 
B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 
C. promocja kszta!cenia zawodowego oraz dzia!ania z obszaru doradztwa edukacyjno � 
zawodowego oraz orientacji zawodowej, w szczególno"ci skierowane do uczniów szkó! 
gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 
D. ma!opolska chmura edukacyjna � komponent dotycz#cy przedmiotów zawodowych 

Definicja wska$nika 

Liczba nauczycieli  oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu obj%tych wsparciem, w tym: 
-liczb% osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów 
zawodowych w ramach studiów podyplomowych lub innych form doskonalenia; oraz 
-liczb% nauczycieli uczestnicz�cych w formach doskonalenia zawodowego organizowanych 
we wspó!pracy z uczelniami 
-liczb% nauczycieli uczestnicz#cych w sta&ach i praktykach u pracodawców o czasie trwania 
nie krótszym ni& dwa tygodnie 
-liczb% nauczycieli obj%tych wspomaganiem realizowanym przez placówki doskonalenia 
nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne oraz 
uczestnicz#cych w sieciach wspó�pracy i samokszta�cenia. 

'ród�o danych 
Dokument potwierdzaj#cy moment rozpocz%cia udzia�u uczestnika w projekcie (momentem 
tym, co do zasady, jest przyst#pienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu). 

 

Nazwa wska$nika Liczba osób które uzyska!y kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kszta!cenia 

Charakter wska$nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia�anie 10.2 Rozwój kszta�cenia zawodowego 

Poddzia�anie 10.2.3 Koordynacja kszta�cenia zawodowego uczniów  
Rodzaj wska$nika Rezultat bezpo"redni 

Priorytet Inwestycyjny 10iv 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kszta�cenia zawodowego w regionie 
B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 
C. promocja kszta�cenia zawodowego oraz dzia�ania z obszaru doradztwa edukacyjno � 
zawodowego oraz orientacji zawodowej, w szczególno"ci skierowane do uczniów szkó� 
gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 
D. ma�opolska chmura edukacyjna � komponent dotycz#cy przedmiotów zawodowych 

Definicja wska$nika 

Liczba osób doros�ych, które uko*czy�y pozaszkolne formy kszta�cenia, np. kwalifikacyjny 
kurs zawodowy, umo&liwiaj#ce uzyskanie kwalifikacji w zawodzie.  
Kwalifikacje nale�y rozumie� jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje si! 
w sytuacji, kiedy w"a#ciwy organ uznaje, �e dana osoba osi$gn!"a efekty uczenia si! 
spe"niaj$ce okre#lone standardy.  
Wska$nik mierzony do czterech tygodni od zako*czenia przez uczestnika udzia�u 
w projekcie. 
'ród�o: Komisja Europejska, Europejskie Ramy Kwalifikacji 
http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm   
Sformu�owania zapisane kursyw# s# identyczne z definicj# Europejskich Ram Kwalifikacji. 
Wska$nik ten mo&e by+ rozbity mi%dzy poziomami ISCED i EQF, przy czym rejestruje si% 
najwy&szy osi#gni%ty wynik. Wykazywa+ nale&y wy�#cznie kwalifikacje osi#gni%te w wyniku 
operacji Europejskiego Funduszu Spo�ecznego. Powinny one by+ zg�aszane tylko raz dla 
uczestnika/projektu. 
Wykazywa+ nale&y wy�#cznie kwalifikacje osi#gni%te w wyniku interwencji Europejskiego 
Funduszu Spo�ecznego. 

'ród�o danych 
Informacje przekazane Beneficjentowi od uczestników do czterech tygodni od zako*czenia 
przez nich udzia�u w projekcie. 

 

Nazwa wska$nika 
Liczba szkó! i placówek kszta!cenia zawodowego wykorzystuj#cych doposa$enie 
zakupione dzi%ki EFS 

Charakter wska$nika obligatoryjny 

Jednostka miary szt. 
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Dzia�anie 10.2 Rozwój kszta�cenia zawodowego 

Poddzia�anie 10.2.3 Koordynacja kszta�cenia zawodowego uczniów  
Rodzaj wska!nika Rezultat bezpo�redni 

Priorytet Inwestycyjny 10iv 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kszta�cenia zawodowego w regionie 
B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 
C. promocja kszta�cenia zawodowego oraz dzia�ania z obszaru doradztwa edukacyjno � 
zawodowego oraz orientacji zawodowej, w szczególno"ci skierowane do uczniów szkó� 
gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 
D. ma�opolska chmura edukacyjna � komponent dotycz#cy przedmiotów zawodowych 

Definicja wska!nika 

Liczba szkó� i placówek prowadz#cych kszta�cenie zawodowe wykorzystuj#cych 
doposa$enie zakupione w ramach  programu do prowadzenia zaj%& edukacyjnych. 
Wykorzystanie doposa$enia jest weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkó�/placówek 
obj�tych wsparciem w ramach RPO do 4 tygodni po zako'czeniu projektu w ramach wizyt 
monitoringowych przez pracowników Instytucji Zarz#dzaj#cej RPO lub Instytucji 
Po"rednicz#cej. 

(ród�o danych 
Informacje przekazane Beneficjentowi od uczestników do czterech tygodni od zako'czenia 
przez nich udzia�u w projekcie. 

 

Nazwa wska�nika 
Liczba nauczycieli kszta!cenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki 
zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu 

Charakter wska�nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia�anie 10.2 Rozwój kszta�cenia zawodowego 

Poddzia�anie 10.2.3 Koordynacja kszta�cenia zawodowego uczniów  
Rodzaj wska�nika Rezultat bezpo�redni 

Priorytet Inwestycyjny 10iv 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kszta�cenia zawodowego w regionie 
B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 
C. promocja kszta�cenia zawodowego oraz dzia�ania z obszaru doradztwa edukacyjno � 
zawodowego oraz orientacji zawodowej, w szczególno"ci skierowane do uczniów szkó� 
gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 
D. ma�opolska chmura edukacyjna � komponent dotycz#cy przedmiotów zawodowych 

Definicja wska�nika 

Definicja kwalifikacji zosta�a przywo�ana w fiszce wska�nika Liczba osób które uzyska�y 
kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kszta�cenia.  
 
Fakt nabycia kompetencji b�dzie weryfikowany w ramach nast�puj#cych etapów: 
a) ETAP I � Zakres � zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 
konkursu grupy docelowej do obj�cia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, 
który b�dzie poddany ocenie, 
b) ETAP II � Wzorzec � zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 
konkursu standardu wymaga',  
tj. efektów uczenia si�, które osi#gn# uczestnicy w wyniku przeprowadzonych dzia�a' 
projektowych, 
c) ETAP III � Ocena � przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 
oceny po zako'czeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
d) ETAP IV � Porównanie � porównanie uzyskanych wyników etapu III )ocena* z przyj�tymi 
wymaganiami )okre"lonymi na etapie II efektami uczenia si�* po zako'czeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie. 
Kompetencja to wyodr�bniony zestaw efektów uczenia si� / kszta�cenia. Opis kompetencji 
zawiera jasno okre"lone warunki, które powinien spe�nia� uczestnik projektu ubiegaj#cy si� 
o nabycie kompetencji, tj. wyczerpuj#c# informacj� o efektach uczenia si� dla danej 
kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Wykazywa� nale$y wy�#cznie 
kwalifikacje/kompetencje osi#gni�te w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu 
Spo�ecznego. 
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�ród�o danych 
Informacje przekazane Beneficjentowi od uczestników do czterech tygodni od zako!czenia 
przez nich udzia�u w projekcie. 

 

Wska�niki horyzontalne 
 

Zestaw wska�ników do monitorowania na etapie realizacji projektu 
 
W sytuacji gdy beneficjent realizuje projekt, który wp�ywa" b#dzie / wp�ywa na realizacj# wska$ników wyszczególnionych 
w ni%ej zamieszczonych formatkach, zobligowany jest do ich monitorowania na etapie wdra%ania projektu. Nie jest 
obligatoryjne natomiast wskazywanie warto&ci docelowych dla tych wska$ników na etapie przygotowywania wniosku 
o dofinansowanie. Oznacza to, %e na etapie wniosku o dofinansowanie warto&ci docelowe i tych wska$ników mog' przybra" 
warto&" 0, natomiast na etapie realizacji projektu powinien zosta" odnotowany faktyczny przyrost wybranego wska$nika. 
Beneficjent spo&ród ni%ej wyszczególnionych wska$ników wybiera wy�'cznie te, które s' adekwatne do przedmiotu 
realizowanego przez niego projektu i b#d' zasilane (tj. odnotowywa�y przyrost) na etapie realizacji projektu. 
 

Nazwa wska$nika Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepe!nosprawno"ciami 

Jednostka miary szt. 

Dzia�anie 10.2 Rozwój kszta�cenia zawodowego 

Poddzia�anie 10.2.3 Koordynacja kszta�cenia zawodowego uczniów  

Rodzaj wska$nika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny Wska$nik horyzontalny 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kszta�cenia zawodowego w regionie 
B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 
C. promocja kszta�cenia zawodowego oraz dzia�ania z obszaru doradztwa edukacyjno � 
zawodowego oraz orientacji zawodowej, w szczególno&ci skierowane do uczniów szkó� 
gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 
D. ma�opolska chmura edukacyjna � komponent dotycz'cy przedmiotów zawodowych 

Definicja wska$nika 

Wska$nik odnosi si# do liczby obiektów budowlanych, które zaopatrzono m.in. w specjalne 
podjazdy, windy, urz'dzenia g�o&nomówi'ce, b'd$ inne udogodnienia (tj. usuni#cie barier 
w dost#pie, w szczególno&ci barier architektonicznych) u�atwiaj'ce dost#p do tych obiektów 
i poruszanie si# po nich osobom niepe�nosprawnym ruchowo czy sensorycznie. 

Jako obiekty budowlane nale%y rozumie" konstrukcje po�'czone z gruntem w sposób trwa�y, 
wykonane z materia�ów budowlanych i elementów sk�adowych, b#d'ce wynikiem prac 
budowlanych (wg. def. PKOB). 

Przy obliczaniu wska$nika nale%y poda" liczb# obiektów, a nie sprz#tów, urz'dze! itp., 
w które obiekty zaopatrzono. 
Je&li instytucja, zak�ad itp. sk�ada si# z kilku obiektów, nale%y zliczy" wszystkie, które 
dostosowano do potrzeb osób niepe�nosprawnych. 

�ród�o danych 

Dokument ksi#gowy potwierdzaj'cy poniesienie wydatków na dostosowanie obiektu do 
potrzeb osób z niepe�nosprawno&ciami, wraz z protoko�em odbioru i dowodem ksi#gowym 
potwierdzaj'cym oddanie &rodka trwa�ego do u%ytkowania lub powi#kszaj'cym warto&" 
&rodka trwa�ego (je&li dotyczy).  
W przypadku projektu realizowanego z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania 
wydatków Beneficjent w porozumieniu z Instytucj' Po&rednicz'c' okre&la dokument 
stanowi'cy podstaw# naliczenia warto&ci wska$nika.   

 

Nazwa wska$nika 
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnie# dla osób 
z niepe!nosprawno"ciami 

Jednostka miary szt. 

Dzia�anie 10.2 Rozwój kszta�cenia zawodowego 

Poddzia�anie 10.2.3 Koordynacja kszta�cenia zawodowego uczniów  

Rodzaj wska$nika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny wska$nik horyzontalny 
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Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kszta!cenia zawodowego w regionie 
B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 
C. promocja kszta!cenia zawodowego oraz dzia!ania z obszaru doradztwa edukacyjno � 
zawodowego oraz orientacji zawodowej, w szczególno"ci skierowane do uczniów szkó! 
gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 
D. ma!opolska chmura edukacyjna � komponent dotycz#cy przedmiotów zawodowych 

Definicja wska$nika 

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie 
nak�adaj#ce nieproporcjonalnego lub nadmiernego obci#%enia, rozpatrywane osobno dla 
ka%dego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepe�nosprawno�ciami 
mo%liwo�ci korzystania z wszelkich praw cz�owieka i podstawowych wolno�ci oraz ich 
wykonywania na zasadzie równo�ci z innymi osobami. 
Wska$nik mierzony w momencie rozliczenia wydatku zwi#zanego z racjonalnymi 
usprawnieniami. 
Przyk�ady racjonalnych usprawnie&: t�umacz j�zyka migowego, transport niskopod�ogowy, 
dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale te% dostosowanie infrastruktury 
komputerowej np. programy powi�kszaj#ce, mówi#ce, drukarki materia�ów w alfabecie 
Braille)a*, osoby asystuj#ce, magnetofony s�u%#ce do odtwarzania plików tekstowych: 
ksi#%ek, dokumentów internetowych, poczty elektronicznej itp. dla osób niedowidz#cych, 
programy dostosowane dla u%ytkowników komputerów z wad# wzroku i in. 
Definicja opracowana na podstawie: Wytycznych w zakresie realizacji zasady równo�ci 
szans i niedyskryminacji, w tym dost!pno�ci dla osób z niepe"nosprawno�ciami oraz 
równo�ci szans kobiet i m!#czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

+ród�o danych 

Dokument ksi�gowy potwierdzaj#cy poniesienie wydatków, o których mowa w definicji 
wska$nika, wraz z protoko�em odbioru/zdawczo � odbiorczym/wykonania zada& i wpisem 
do ewidencji �rodków trwa�ych (je�li dotyczy*. 
W przypadku projektu realizowanego z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania 
wydatków Beneficjent w porozumieniu z Instytucj# Po�rednicz#c# okre�la dokument 
stanowi#cy podstaw� naliczenia warto�ci wska$nika.   

 

Nazwa wska$nika 
Liczba osób obj�tych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 
(O/K/M) 

Jednostka miary os. 

Dzia�anie 10.2 Rozwój kszta�cenia zawodowego 

Poddzia�anie 10.2.3 Koordynacja kszta�cenia zawodowego uczniów  

Rodzaj wska$nika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny wska$nik horyzontalny 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kszta�cenia zawodowego w regionie 
B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 
C. promocja kszta�cenia zawodowego oraz dzia�ania z obszaru doradztwa edukacyjno � 
zawodowego oraz orientacji zawodowej, w szczególno�ci skierowane do uczniów szkó� 
gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 
D. ma�opolska chmura edukacyjna � komponent dotycz#cy przedmiotów zawodowych 

Definicja wska$nika 

Wska$nik mierzy liczb� osób obj�tych szkoleniami / doradztwem w zakresie nabywania / 
doskonalenia umiej�tno�ci warunkuj#cych efektywne korzystanie z mediów elektronicznych 
tj. m.in. korzystania z komputera, ró%nych rodzajów oprogramowania, Internetu oraz 
kompetencji �ci�le informatycznych (np. programowanie, zarz#dzanie bazami danych, 
administracja sieciami, administracja witrynami internetowymi). 
Wska$nik nale%y monitorowa- w rozbiciu na Kobiety (K* i M�%czyzn (M* oraz Ogó!em (O*. 

+ród!o danych 
Dokument potwierdzaj#cy moment rozpocz�cia udzia�u uczestnika w szkoleniu/ doradztwie 
w zakresie kompetencji cyfrowych. 

 

Nazwa wska$nika Liczba podmiotów wykorzystuj�cych technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) 

Jednostka miary szt. 

Dzia�anie 10.2 Rozwój kszta�cenia zawodowego 

Poddzia�anie 10.2.3 Koordynacja kszta�cenia zawodowego uczniów 

Rodzaj wska$nika Produkt  
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Priorytet Inwestycyjny wska�nik horyzontalny 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. kreowanie i koordynacja rozwoju kszta!cenia zawodowego w regionie 
B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych 
C. promocja kszta!cenia zawodowego oraz dzia!ania z obszaru doradztwa edukacyjno � 
zawodowego oraz orientacji zawodowej, w szczególno"ci skierowane do uczniów szkó! 
gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów 

D. ma!opolska chmura edukacyjna � komponent dotycz#cy przedmiotów zawodowych 

Definicja wska�nika 

Wska�nik mierzy liczb$ podmiotów, które w celu realizacji projektu zainwestowa!y 
w technologie informacyjno-komunikacyjne, a w przypadku projektów edukacyjno-

szkoleniowych, równie% podmiotów, które podj$!y dzia!ania upowszechniaj#ce 
wykorzystanie TIK. 

Przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT � Information and 

Communications Technology) nale%y rozumie& technologie pozyskiwania /produkcji, 

gromadzenia/przechowywania, przesy!ania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji 
w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narz$dzi 
komunikacji elektronicznej oraz wszelkie dzia!ania zwi#zane z produkcj# i wykorzystaniem 
urz#dze' telekomunikacyjnych i informatycznych oraz us!ug im towarzysz#cych dzia!ania 
edukacyjne i szkoleniowe.  

W zakresie EFS podmioty wykorzystuj#ce TIK nale%y rozumie& jako podmioty 
(beneficjenci/partnerzy beneficjentów), które w ramach realizowanego przez nie projektu 

wspieraj# wykorzystanie technik poprzez, np. propagowanie, szkolenie/zakup TIK lub 
podmioty, które otrzymuj# wsparcie w tym zakresie (uczestnicy projektów). Podmiotu, do 
którego odnosi si$ wska�nik, w przypadku gdy nie spe!nia definicji uczestnika projektu 
zgodnie z rozdzia!em 3.3 Wytycznych w zakresie monitorowania post�pu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, nie nale%y wykazywa& w module 
Uczestnicy projektów w SL2014. 
Podmiotami realizuj#cymi projekty TIK mog# by& m.in.: M*P, du%e przedsi$biorstwa, 
administracja publiczna, w tym jednostki samorz#du terytorialnego, NGO, jednostki 
naukowe, szko!y, które b$d# wykorzystywa& TIK do usprawnienia swojego dzia!ania i do 
prowadzenia realizacji z innymi podmiotami.  

Moment pomiaru: W przypadku, gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot we wska�niku 
nale%y uj#& warto"& �1�. W przypadku, gdy projekt jest realizowany przez partnerstwo 
podmiotów, w warto"ci wska�nika nale%y uj#& ka%dy z podmiotów wchodz#cych w sk!ad 
partnerstwa, który wdro%y! w swojej dzia!alno"ci narz$dzia TIK.  

+ród!o danych 
Dane pozyskane bezpo"rednio od Beneficjenta, których sposób udokumentowania zosta! 
uzgodniony z Instytucj# Po"rednicz#c#. 

 

Definicje zosta!y opracowane na podstawie Wspólnej Listy Wska�ników Kluczowych stanowi#cej za!#cznik do Wytycznych 
w zakresie monitorowania post$pu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 

r. (i dokumentów do których zawiera odwo!ania, np. wytycznych horyzontalnych), aktów prawnych oraz, w odniesieniu do 
wska�ników EFRR, Katalogu definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu Spójno"ci oraz dla pomocy technicznej (wersja dokumentu z dnia 7 marca 2014 r.). Wszelkie zmiany 

ww. dokumentów b$d# skutkowa!y konieczno"ci# stosowania przez beneficjentów aktualnych definicji (uj$tych 
w obowi#zuj#cych wersjach dokumentów).  
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10.3 ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJ!TNO"CI OSÓB DOROS#YCH 

Definicje wska�ników obligatoryjnych i adekwatnych dla trybu pozakonkursowego w ramach 

Dzia!ania 10.3 RPO WM 2014-2020 

Cel Tematyczny 10.  

Inwestowanie w kszta�cenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiej�tno�ci i uczenia si� przez ca�e 
!ycie 

Nazwa wska"nika Liczba osób w wieku 25 lat i wi�cej obj�tych wsparciem w programie 

Charakter wska"nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia�anie 10.3 Rozwój kompetencji i umiej�tno�ci osób doros�ych 

Poddzia�anie  - 

Rodzaj wska"nika Produkt  

Priorytet Inwestycyjny 10iii 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. rozwijanie kompetencji i umiej�tno�ci osób doros�ych 

Definicja wska"nika 

Liczba wszystkich uczestników projektu obj�tych wsparciem w programie, którzy w dniu 
w którym przyst#pili do projektu byli w wieku 25 lat lub wi�cej.  
Wiek uczestników liczony jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpocz�cia 
udzia�u w projekcie. 
Zakres wsparcia zosta� okre�lony w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsi�wzi�� 
z udzia�em "rodków Europejskiego Funduszu Spo�ecznego na lata 2014-2020 w obszarze 
edukacji. 

$ród�o danych 
Dokument potwierdzaj#cy moment rozpocz�cia udzia�u uczestnika w projekcie (momentem 
tym, co do zasady, jest przyst#pienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu). 

 

Nazwa wska"nika Liczba osób w wieku 50 lat i wi�cej obj�tych wsparciem w programie 

Charakter wska"nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia�anie 10.3 Rozwój kompetencji i umiej�tno�ci osób doros�ych 

Poddzia�anie  - 

Rodzaj wska"nika Produkt  

Priorytet Inwestycyjny 10iii 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. rozwijanie kompetencji i umiej�tno�ci osób doros�ych 

Definicja wska"nika 

Liczba wszystkich uczestników projektu obj�tych wsparciem w programie, którzy w dniu, 
w którym przyst#pili do projektu byli w wieku 50 lat lub wi�cej.  
Wiek uczestników liczony jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpocz�cia 
udzia�u w projekcie. 
Zakres wsparcia zosta� okre�lony w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsi�wzi�� 
z udzia�em "rodków Europejskiego Funduszu Spo�ecznego na lata 2014-2020 w obszarze 
edukacji. 

$ród�o danych 
Dokument potwierdzaj#cy moment rozpocz�cia udzia�u uczestnika w projekcie (momentem 
tym, co do zasady, jest przyst#pienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu). 

 

Nazwa wska"nika Liczba osób o niskich kwalifikacjach obj�tych wsparciem w programie 

Charakter wska"nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia�anie 10.3 Rozwój kompetencji i umiej�tno�ci osób doros�ych 

Poddzia�anie  - 

Rodzaj wska"nika Produkt  

Priorytet Inwestycyjny 10iii 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. rozwijanie kompetencji i umiej�tno�ci osób doros�ych 
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Definicja wska�nika 

Wska�nik mierzy liczb! osób o niskich kwalifikacjach, tj. posiadaj"cych wykszta#cenie na 
poziomie do ISCED 3 w��cznie (Mi!dzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kszta#cenia).  
Wykszta#cenie PODSTAWOWE � poziom ISCED 1  � wykszta#cenie podstawowe � ma na 
celu przekazywanie uczniom podstawowych umiej!tno$ci w zakresie czytania, pisania 
i matematyki (tj. umiej!tno$ci czytania i pisania oraz liczenia) oraz wyrobienie solidnej 
podstawy do uczenia si! i rozumienia kluczowych obszarów wiedzy, rozwoju osobistego 
i spo#ecznego, jak równie� przygotowania si! do kszta#cenia $redniego I stopnia. Dotyczy 
nauki na poziomie podstawowym, bez specjalizacji lub ze specjalizacj" w niewielkim 
stopniu. Jedynym warunkiem przyj!cia na ten poziom kszta#cenia jest z regu#y wiek. 
Zwyczajowo i zgodnie z prawem, osoby przyst!puj"ce do nauki na tym poziomie nie mog" 
mie� mniej ni� 6 i nie wi!cej ni� 7 lat. 
 
Wykszta#cenie GIMNAZJALNE � poziom ISCED 2 � wykszta#cenie gimnazjalne � s#u�y 
rozwojowi umiej!tno$ci nabytych na poziomie ISCED 1. Celem edukacyjnym w tym zakresie 
jest stworzenie fundamentów do rozwoju uczenia si! przez ca#e �ycie, które 
systemy edukacji mog" rozszerza� o dalsze mo�liwo$ci kszta#cenia. Programy nauczania 
na tym poziomie s" zazwyczaj w wi!kszym stopniu ukierunkowane na okre$lone 
przedmioty, wprowadzaj"c poj!cia teoretyczne do szerokiego zakresu zaj!� tematycznych. 
Nauka na poziomie gimnazjum rozpoczyna si! po 6 latach od poziomu ISCED 1. 
Uczniowie przyst!puj" do nauki na tym poziomie zwykle pomi!dzy 12 a 13 rokiem �ycia. 
 
Wykszta#cenie PONADGIMNAZJALNE � poziom ISCED 3 � ma na celu uzupe#nienie 
wykszta#cenia $redniego i przygotowanie do podj!cia studiów wy�szych lub umo�liwienie 
osobom ucz"cym si! nabycia umiej!tno$ci istotnych dla podj!cia zatrudnienia.  
Uczniowie przyst!puj" do nauki na tym poziomie zwykle pomi!dzy 15 a 16 rokiem �ycia. 
Programy na poziomie ISCED 3 z regu#y ko'cz" si! 12 lub 13 lat po rozpocz!ciu nauki na 
poziomie ISCED 1 (lub mniej wi!cej w wieku 18 lat), przy czym najcz!$ciej jest to okres 12 
lat. 
 
Stopie' uzyskanego wykszta#cenia jest okre$lany w dniu rozpocz!cia uczestnictwa 
w projekcie. Osoby przyst!puj"ce do projektu nale�y wykaza� raz uwzgl!dniaj�c 
najwy"szy uko#czony poziom ISCED, z wyj"tkiem uczestników, którzy nie uko'czyli 
jeszcze poziomu ISCED 1 i 2, ale s" nadal w przyj!tym w kraju zwyczajowo lub prawnie 
wieku obowi"zku szkolnego. 
 
Definicje na podstawie: ISCED 2011 (UNESCO). 

*ród#o danych 
Dokument potwierdzaj"cy moment rozpocz!cia udzia#u uczestnika w projekcie (momentem 
tym, co do zasady, jest przyst"pienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu). 

 

Nazwa wska�nika 
Liczba osób w wieku 25 lat i wi!cej, które uzyska�y kwalifikacje lub naby�y 
kompetencje po opuszczeniu programu 

Charakter wska�nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia#anie 10.3 Rozwój kompetencji i umiej!tno$ci osób doros#ych 

Poddzia#anie  - 

Rodzaj wska�nika Rezultat bezpo$redni 

Priorytet Inwestycyjny 10iii 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. rozwijanie kompetencji i umiej!tno$ci osób doros#ych 

Definicja wska�nika 

Kwalifikacje nale�y rozumie� jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje si! 
w sytuacji, kiedy w"a#ciwy organ uznaje, �e dana osoba osi$gn!"a efekty uczenia si! 
spe"niaj$ce okre#lone standardy.  
Wska�nik mierzony do czterech tygodni od zako'czenia przez uczestnika udzia#u 
w projekcie. 
*ród#o: Komisja Europejska, Europejskie Ramy Kwalifikacji 
http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm   
Sformu#owania zapisane kursyw" s" identyczne z definicj" Europejskich Ram Kwalifikacji. 
Wska�nik ten mo�e by� rozbity mi!dzy poziomami ISCED i EQF, przy czym rejestruje si! 
najwy�szy osi"gni!ty wynik. Wykazywa� nale�y wy#"cznie kwalifikacje osi"gni!te w wyniku 
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operacji Europejskiego Funduszu Spo�ecznego. Powinny one by� zg�aszane tylko raz dla 
uczestnika/projektu. 
 
Fakt nabycia kompetencji b!dzie weryfikowany w ramach nast!puj"cych etapów: 
a) ETAP I � Zakres � zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 
konkursu grupy docelowej do obj!cia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, 
który b!dzie poddany ocenie, 
b) ETAP II � Wzorzec � zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 
konkursu standardu wymaga#,  
tj. efektów uczenia si!, które osi"gn" uczestnicy w wyniku przeprowadzonych dzia�a# 
projektowych, 
c) ETAP III � Ocena � przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 
oceny po zako#czeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
d) ETAP IV � Porównanie � porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyj!tymi 
wymaganiami (okre$lonymi na etapie II efektami uczenia si!) po zako#czeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie. 
Kompetencja to wyodr!bniony zestaw efektów uczenia si! / kszta�cenia. Opis kompetencji 
zawiera jasno okre$lone warunki, które powinien spe�nia� uczestnik projektu ubiegaj"cy si! 
o nabycie kompetencji, tj. wyczerpuj"c" informacj! o efektach uczenia si! dla danej 
kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Wykazywa� nale%y wy�"cznie 
kwalifikacje/kompetencje osi"gni!te w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu 
Spo�ecznego. 

&ród�o danych 
Informacje przekazane Beneficjentowi od uczestników do czterech tygodni od zako#czenia 
przez nich udzia�u w projekcie. 

 

Nazwa wska'nika 
Liczba osób w wieku 50 lat i wi�cej, które uzyska�y kwalifikacje lub naby�y 
kompetencje po opuszczeniu programu 

Charakter wska'nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia�anie 10.3 Rozwój kompetencji i umiej!tno$ci osób doros�ych 

Poddzia�anie  - 

Rodzaj wska'nika Rezultat bezpo!redni 

Priorytet Inwestycyjny 10iii 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. rozwijanie kompetencji i umiej!tno$ci osób doros�ych 

Definicja wska'nika 
Definicje kwalifikacji i kompetencji zosta�y przywo�ane w fiszce wska'nika Liczba osób 
w wieku 25 lat i wi!cej, które uzyska"y kwalifikacje lub naby"y kompetencje po opuszczeniu 
programu. 

&ród�o danych 
Informacje przekazane Beneficjentowi od uczestników do czterech tygodni od zako#czenia 
przez nich udzia�u w projekcie. 

 

Nazwa wska'nika 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyska�y kwalifikacje lub naby�y 
kompetencje po opuszczeniu programu 

Charakter wska'nika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Dzia�anie 10.3 Rozwój kompetencji i umiej!tno$ci osób doros�ych 

Poddzia�anie  - 

Rodzaj wska'nika Rezultat bezpo!redni 

Priorytet Inwestycyjny 10iii 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. rozwijanie kompetencji i umiej!tno$ci osób doros�ych 

Definicja wska'nika 
Definicje kwalifikacji i kompetencji zosta�y przywo�ane w fiszce wska'nika Liczba osób 
w wieku 25 lat i wi!cej, które uzyska"y kwalifikacje lub naby"y kompetencje po opuszczeniu 
programu. 

&ród�o danych 
Informacje przekazane Beneficjentowi od uczestników do czterech tygodni od zako#czenia 
przez nich udzia�u w projekcie. 
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Wska�niki horyzontalne 
 

Zestaw wska�ników do monitorowania na etapie realizacji projektu 

 
W sytuacji gdy beneficjent realizuje projekt, który wp�ywa� b�dzie / wp�ywa na realizacj� wska�ników wyszczególnionych 
w ni!ej zamieszczonych formatkach, zobligowany jest do ich monitorowania na etapie wdra!ania projektu. Nie jest 
obligatoryjne natomiast wskazywanie warto"ci docelowych dla tych wska�ników na etapie przygotowywania wniosku 
o dofinansowanie. Oznacza to, !e na etapie wniosku o dofinansowanie warto"ci docelowe tych wska�ników mog# przybra�  
warto"� 0, natomiast na etapie realizacji projektu powinien zosta� odnotowany faktyczny przyrost wybranego wska�nika. 
Beneficjent spo"ród ni!ej wyszczególnionych wska�ników wybiera wy�#cznie te, które s# adekwatne do przedmiotu 
realizowanego przez niego projektu i b�d# zasilane (tj. odnotowywa�y przyrost) na etapie realizacji projektu. 

Nazwa wska�nika 
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnie! dla osób 
z niepe�nosprawno#ciami 

Jednostka miary szt. 

Dzia�anie 10.3 Rozwój kompetencji i umiej�tno"ci osób doros�ych 

Poddzia�anie  - 

Rodzaj wska�nika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny wska�nik horyzontalny 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. rozwijanie kompetencji i umiej�tno"ci osób doros�ych 

Definicja wska�nika 

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie 
nak�adaj#ce nieproporcjonalnego lub nadmiernego obci#!enia, rozpatrywane osobno dla 
ka!dego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepe�nosprawno"ciami 
mo!liwo"ci korzystania z wszelkich praw cz�owieka i podstawowych wolno"ci oraz ich 
wykonywania na zasadzie równo"ci z innymi osobami. 
Wska�nik  mierzony w momencie rozliczenia wydatku zwi#zanego z racjonalnymi 
usprawnieniami. 
Przyk�ady racjonalnych usprawnie$: t�umacz j�zyka migowego, transport niskopod�ogowy, 
dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale te! dostosowanie infrastruktury 
komputerowej np. programy powi�kszaj#ce, mówi#ce, drukarki materia�ów w alfabecie 
Braille'a), osoby asystuj#ce, magnetofony s�u!#ce do odtwarzania plików tekstowych: 
ksi#!ek, dokumentów internetowych, poczty elektronicznej itp. dla osób niedowidz#cych, 
programy dostosowane dla u!ytkowników komputerów z wad# wzroku i in. 
Definicja opracowana na podstawie: Wytycznych w zakresie realizacji zasady równo�ci 
szans i niedyskryminacji, w tym dost!pno�ci dla osób z niepe"nosprawno�ciami oraz 
równo�ci szans kobiet i m!#czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

%ród�o danych 

Dokument ksi�gowy potwierdzaj#cy poniesienie wydatków, o których mowa w definicji 
wska�nika, wraz z protoko�em odbioru/zdawczo � odbiorczym/wykonania zada$ i wpisem 
do ewidencji "rodków trwa�ych (je"li dotyczy). 
W przypadku projektu realizowanego z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania 
wydatków Beneficjent w porozumieniu z Instytucj# Po"rednicz#c# okre"la dokument 
stanowi#cy podstaw� naliczenia warto"ci wska�nika.   

 

Nazwa wska�nika 
Liczba osób obj�tych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 
(O/K/M) 

Jednostka miary os. 

Dzia�anie 10.3 Rozwój kompetencji i umiej�tno"ci osób doros�ych 

Poddzia�anie  - 

Rodzaj wska�nika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny wska�nik horyzontalny 

Zakres interwencji � typy 
projektów 

A. rozwijanie kompetencji i umiej�tno"ci osób doros�ych 

Definicja wska�nika 

Wska�nik mierzy liczb� osób obj�tych szkoleniami / doradztwem w zakresie nabywania / 
doskonalenia umiej�tno"ci warunkuj#cych efektywne korzystanie z mediów elektronicznych 
tj. m.in. korzystania z komputera, ró!nych rodzajów oprogramowania, Internetu oraz 
kompetencji "ci"le informatycznych (np. programowanie, zarz#dzanie bazami danych, 
administracja sieciami, administracja witrynami internetowymi). 
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Wska�nik nale�y monitorowa� w rozbiciu na Kobiety (K) i M!�czyzn (M) oraz Ogó"em (O). 

#ród"o danych 
Dokument potwierdzaj$cy moment rozpocz!cia udzia"u uczestnika w szkoleniu/ doradztwie 
w zakresie kompetencji cyfrowych. 

 

Definicje zosta"y opracowane na podstawie Wspólnej Listy Wska�ników Kluczowych stanowi$cej za"$cznik do Wytycznych 
w zakresie monitorowania post!pu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 

r. (i dokumentów do których zawiera odwo"ania, np. wytycznych horyzontalnych), aktów prawnych oraz, w odniesieniu do 
wska�ników EFRR, Katalogu definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Funduszu Spójno%ci oraz dla pomocy technicznej (wersja dokumentu z dnia 7 marca 2014 r.). Wszelkie zmiany 
ww. dokumentów b!d$ skutkowa"y konieczno%ci$ stosowania przez beneficjentów aktualnych definicji (uj!tych 
w obowi$zuj$cych wersjach dokumentów).  

 

 


