
 

Regulamin naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VI Rynek Pracy Działanie 6.5 Kompleksowe 

wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz 

działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych - REJESTR ZMIAN 
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Pkt. 3.2.4 IP RPO na etapie składania wniosku o 
dofinansowanie wymaga poniżej wskazanych 
załączników: 

− Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
jednostki organizacyjnej do wykonywania 
czynności związanych z przystąpieniem 
do realizacji projektu. Uchwała powinna 
być przyjęta najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku do WUP w Szczecinie (jeżeli 
dotyczy); 

− Pełnomocnictwo do reprezentowania 
projektodawcy – możliwe jest udzielenie 
przez dyrektora jednostki 
pełnomocnictwa wyznaczonemu 
pracownikowi jednostki do czynności 
związanych  
z realizacją projektu. Pełnomocnictwo 
musi wskazywać szczegółowo do jakich 
czynności osoba jest upoważniona. Jeżeli 
Dyrektor udzieli pełnomocnictwa również 
do podpisania wniosku o dofinansowanie, 
musi ono zostać udzielone najpóźniej w 
dniu złożenia wniosku  
do WUP w Szczecinie (jeżeli dotyczy). 
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projektodawcy – możliwe jest udzielenie 
przez dyrektora jednostki 
pełnomocnictwa wyznaczonemu 
pracownikowi jednostki do czynności 
związanych  
z realizacją projektu. Pełnomocnictwo 
musi wskazywać szczegółowo do jakich 
czynności osoba jest upoważniona. 
Jeżeli Dyrektor udzieli pełnomocnictwa 
również do podpisania wniosku o 
dofinansowanie, musi ono zostać 
udzielone najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku  
do WUP w Szczecinie (jeżeli dotyczy); 

− Oświadczenie o wysokości planowanych 
wydatków PUP na finansowanie w 
projekcie podatku VAT, dotyczącego 
dofinansowania podjęcia działalności 
gospodarczej oraz refundacji kosztów 
wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy, którego wzór stanowi 
załącznik nr 7.8 do niniejszego 
Regulaminu naboru (jeżeli dotyczy); 
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7.4. Instrukcja wypełniania wniosku o 
dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 
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