
 
 

Regulamin konkursu w ramach Działania 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie 

szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 

podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla 

Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 

REJESTR ZMIAN 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

Str. 1  
Wersja (1.0) 

Str. 1 
Wersja (1.1) 

Str. 1  
Szczecin, dnia 25.01.2019 

Str. 1 
Szczecin, dnia 18.02.2019 

Str. 9  
1.3.2 Projekty składane w odpowiedzi na konkurs 
powinny przyczyniać się do realizacji celów  
RPO WZ 2014-2020, w szczególności muszą 
wpisywać się w realizację celu szczegółowego 
Działania 8.4: Doskonalenie kompetencji 
kluczowych uczniów w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, 
nauk matematyczno-przyrodniczych, 
kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej 
oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z 
uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich 
zdolności do przyszłego zatrudnienia. 

Str. 9 
1.3.2 Projekty składane w odpowiedzi na 
konkurs powinny przyczyniać się do realizacji 
celów RPO WZ 2014-2020, w szczególności 
muszą wpisywać się w realizację celu 
szczegółowego Działania 8.4: Doskonalenie 
kluczowych kompetencji uczniów oraz ich 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na 
rynku pracy a także rozwój systemu 
indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do 
wzmocnienia ich zdolności do  przyszłego 
zatrudnienia. 

Str. 37-39 
Tabela Płaszczyzna wykonalności - Kryteria 

wykonalności, pkt 3 Zdolność finansowa 

 

Dodatkowe informacje/zalecenia 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu z 
którego jednoznacznie musi wynikać,  
iż projekt spełnia łącznie wszystkie warunki 
określone w definicji przedmiotowego kryterium. 

I. Powyższe kryterium zostaje automatycznie 

uznane za spełnione w przypadku samodzielnej 

realizacji projektu przez podmiot będący JSFP 

(Projektodawca) lub realizacji projektu w 

partnerstwie,  

w przypadku gdy Liderem partnerstwa – 

Projektodawcą jest podmiot będący JSFP. W 

takim przypadku należy jasno zapisać,  

iż Projektodawca/Partner jest jednostką sektora 

finansów publicznych i w związku z tym nie 

podaje danych niezbędnych do weryfikacji 

kryterium potencjału finansowego w zakresie 

obrotu. 

II. W przypadku samodzielnej realizacji 

projektu przez podmiot niebędący JSFP 

Str. 38 – 40 
Tabela Płaszczyzna wykonalności - Kryteria 
wykonalności, pkt 3 Zdolność finansowa   
 
Dodatkowe informacje/zalecenia  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku  

o dofinansowanie projektu z którego 

jednoznacznie musi wynikać,  

iż projekt spełnia łącznie wszystkie warunki 

określone w definicji przedmiotowego kryterium. 

I. Powyższe kryterium zostaje automatycznie 

uznane za spełnione w przypadku 

samodzielnej realizacji projektu przez 

podmiot będący JSFP (Projektodawca) lub 

realizacji projektu w partnerstwie,  

w przypadku gdy Liderem partnerstwa – 

Projektodawcą jest podmiot będący JSFP. W 

takim przypadku należy jasno zapisać,  

iż Projektodawca/Partner jest jednostką sektora 

finansów publicznych i w związku z tym nie 

podaje danych niezbędnych do weryfikacji 

kryterium potencjału finansowego w zakresie 

obrotu. 

II. W przypadku samodzielnej realizacji 

projektu przez podmiot niebędący JSFP 



(Projektodawca) oceniana jest kondycja 

finansowa Projektodawcy polegająca na 

porównaniu obrotów Projektodawcy za poprzedni 

zamknięty rok obrotowy zgodnie  

z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (jeśli dotyczy) lub za ostatni 

zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy do 

najwyższych rocznych wydatków z wniosku 

podlegającego ocenie. Wykazany obrót 

Projektodawcy musi być co najmniej równy sumie 

tych wydatków. 

III. W przypadku realizacji projektów w 

partnerstwie pomiędzy podmiotami 

niebędącymi JSFP ocenie potencjału 

finansowego podlega łączny obrót podmiotów, 

których udział w projekcie ma charakter 

finansowy, to oznacza, że ocena ta polegać 

będzie na porównaniu łącznych obrotów do 

najwyższych rocznych wydatków  

z wniosku podlegającego ocenie. 

Wykazany łączny obrót musi być co najmniej 

równy sumie tych wydatków. 

IV. W przypadku realizacji projektów w 

partnerstwie pomiędzy podmiotami 

niebędącymi JSFP oraz podmiotami JSFP gdy 

Liderem partnerstwa – Projektodawcą jest 

podmiot niebędący JSFP ocenie potencjału 

finansowego podlega tylko obrót podmiotu 

niebędącego JSFP (łączny obrót podmiotów 

niebędących JSFP, których udział w projekcie ma 

charakter finansowy), to oznacza że ocena ta 

polegać będzie na porównaniu obrotu do 

wydatków ponoszonych przez podmiot niebędący 

JSFP (łączne wydatki podmiotów niebędących 

JSFP) z wniosku podlegającego ocenie. 

Wykazany łączny obrót podmiotów niebędących 

JSFP musi być co najmniej równy sumie tych 

wydatków. Projektodawca zobowiązany jest 

zawrzeć we wniosku o dofinansowanie projektu 

zapisy zgodne z Instrukcją wypełniania wniosku o 

dofinansowanie projektu w ramach RPO WZ 

2014-2020 dla projektów w ramach EFS. 

 

(Projektodawca) oceniana jest kondycja 

finansowa Projektodawcy polegająca na 

porównaniu obrotów Projektodawcy za 

poprzedni zamknięty rok obrotowy zgodnie  

z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (jeśli dotyczy) lub za ostatni 

zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy do 

najwyższych rocznych wydatków z wniosku 

podlegającego ocenie. Wykazany obrót 

Projektodawcy musi być co najmniej równy 

sumie tych wydatków. 

III. W przypadku realizacji projektów w 

partnerstwie pomiędzy podmiotami 

niebędącymi JSFP ocenie potencjału 

finansowego podlega łączny obrót podmiotów, 

których udział w projekcie ma charakter 

finansowy, to oznacza, że ocena ta polegać 

będzie na porównaniu łącznych obrotów do 

najwyższych rocznych wydatków  

z wniosku podlegającego ocenie. 

Wykazany łączny obrót musi być co najmniej 

równy sumie tych wydatków. 

IV. W przypadku realizacji projektów w 

partnerstwie pomiędzy podmiotami 

niebędącymi JSFP oraz podmiotami JSFP 

gdy Liderem partnerstwa – Projektodawcą 

jest podmiot niebędący JSFP ocenie 

potencjału finansowego podlega tylko obrót 

podmiotu niebędącego JSFP (łączny obrót 

podmiotów niebędących JSFP, których udział w 

projekcie ma charakter finansowy), to oznacza 

że ocena ta polegać będzie na porównaniu 

obrotu do najwyższych rocznych wydatków 

ponoszonych przez podmiot niebędący JSFP 

(łączne wydatki podmiotów niebędących JSFP)  

z wniosku podlegającego ocenie. 

Wykazany łączny obrót podmiotów niebędących 

JSFP musi być co najmniej równy sumie tych 

wydatków. Projektodawca zobowiązany jest 

zawrzeć we wniosku o dofinansowanie projektu 

dane dotyczące obrotu zgodnie z Instrukcją 

wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 

w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektów  

w ramach EFS. 

Str. 41 – 42  
Płaszczyzna jakości - Kryteria Jakości właściwe 
dla IOK WUP, pkt.2 Skuteczność/Efektywność 

Dodatkowe informacje/zalecenia 

Projekt powinien zostać tak zaplanowany, aby 

Str. 41 – 42  
Płaszczyzna jakości - Kryteria Jakości właściwe 
dla IOK WUP, pkt.2 Skuteczność/Efektywność 

Dodatkowe informacje/zalecenia 

Projekt powinien zostać tak zaplanowany, aby 



osoby obejmowane wsparciem skutecznie mogły 
zmienić swoją sytuację dzięki zaproponowanej 
pomocy w ramach projektu. We wniosku o 
dofinansowanie należy opisać, w jaki sposób 
działania podejmowane w projekcie wpłyną na 
rozwiązanie zdiagnozowanych problemów. 

Ocenie podlegać będzie stopień rozwiązania 
problemu/złagodzenia sytuacji problemowej 
wskazanej  
w diagnozie na podstawie określonej  
w projekcie wartości docelowej wskaźników, 
biorąc pod uwagę liczebność i specyfikę grupy 
docelowej uczestniczącej we wsparciu. 

Ocenie podlegają wszystkie wskaźniki wybrane 
przez Wnioskodawcę zarówno  
z listy rozwijanej (ujęte w Rozdziale 3.4.2  
i 3.4.3 niniejszego Regulaminu) jak  
i wskaźniki określone przez Projektodawcę 
samodzielnie. 

Określone w projekcie wartości wskaźników nie 
powinny być niższe od określanych w RPO WZ 
oraz części 3.4 niniejszego Regulaminu. 
Przyjęcie niższych wartości należy każdorazowo 
uzasadnić mając na względzie, iż podlegać będą 
one ocenie przez KOP. 

Działania oraz wydatki zaproponowane  
w projekcie muszą prowadzić do osiągnięcia 
wskaźników przewidzianych  
w ramach Działania. 

Ocenie podlegać będzie trafność doboru 
wskaźników określonych dla kwot ryczałtowych 
(jeśli dotyczy) oraz ich wartości docelowe, a także 
dobór dokumentów potwierdzających ich 
osiągniecie. 

W tym przypadku podczas oceny efektywności 
kosztowej pod uwagę brany będzie sposób 
realizacji zadań, osiągnięcia założeń projektu, np. 
czy zadania w projekcie są realizowane 
samodzielnie, poprzez zlecanie usług 
merytorycznych, wybór najbardziej efektywnego 
sposobu pozyskania środków trwałych itp., oraz 
czy rezultaty projektu można osiągnąć niższym 
kosztem przy zachowaniu tej samej jakości 
wsparcia. 

Zidentyfikowane niespójności, niekonsekwencja i 
istotne braki w treści wniosku skutkują 
obniżeniem punktacji. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

osoby obejmowane wsparciem skutecznie 
mogły zmienić swoją sytuację dzięki 
zaproponowanej pomocy w ramach projektu. 
We wniosku o dofinansowanie należy opisać, w 
jaki sposób działania podejmowane w projekcie 
wpłyną na rozwiązanie zdiagnozowanych 
problemów. 

Ocenie podlegać będzie stopień rozwiązania 
problemu/złagodzenia sytuacji problemowej 
wskazanej  
w diagnozie na podstawie określonej  
w projekcie wartości docelowej wskaźników, 
biorąc pod uwagę liczebność i specyfikę grupy 
docelowej uczestniczącej we wsparciu. 

Ocenie podlegają wszystkie wskaźniki wybrane 
przez Wnioskodawcę zarówno  
z listy rozwijanej (ujęte w Rozdziale 3.4.2  
i 3.4.3 oraz 3.4.4 niniejszego Regulaminu) jak i 
wskaźniki określone przez Projektodawcę 
samodzielnie. 

Określone w projekcie wartości wskaźników nie 
powinny być niższe od poziomów  określanych 
w RPO WZ oraz części 3.4.3 niniejszego 
Regulaminu. Przyjęcie niższych wartości należy 
każdorazowo uzasadnić mając na względzie, iż 
podlegać będą one ocenie przez KOP. 

Działania zaproponowane w projekcie oraz 
wydatki zaplanowane na jego realizację, muszą 
prowadzić do osiągnięcia wskaźników 
przewidzianych w ramach Działania. 

Ocenie podlegać będzie trafność doboru 
wskaźników określonych dla kwot ryczałtowych 
(jeśli dotyczy) oraz ich wartości docelowe, a 
także dobór dokumentów potwierdzających ich 
osiągniecie. 

Na podstawie zapisów wniosku  
o dofinansowanie będzie oceniana relacja 
nakład/rezultat, czyli efektywność 
zaproponowanych w projekcie działań w 
stosunku do poniesionych kosztów. 

Podczas oceny efektywności kosztowej pod 
uwagę brany będzie sposób realizacji zadań, 
osiągnięcia założeń projektu, np. czy zadania w 
projekcie są realizowane samodzielnie, wybór 
najbardziej efektywnego sposobu pozyskania 
środków trwałych itp., oraz czy rezultaty projektu 
można osiągnąć niższym kosztem przy 
zachowaniu tej samej jakości wsparcia. 

Zidentyfikowane niespójności, niekonsekwencja 
i istotne braki w treści wniosku skutkują 
obniżeniem punktacji. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 



treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Str. 43 – 45 
Płaszczyzna jakości - Kryteria Jakości właściwe 
dla IOK WUP, pkt. 5 Zaplecze realizacji projektu 
 
Dodatkowe informacje/zalecenia 

Ocenie podlegać będzie adekwatność sposobu 
zarządzania projektem do jego zakresu, 
zwłaszcza pod kątem jego sprawnej, efektywnej i 
terminowej realizacji. 

 

We wniosku należy opisać strukturę zarządzania 
projektem, ze szczególnym uwzględnieniem roli 
partnera (jeśli dotyczy). Projektodawca powinien 
wskazać metody i techniki zarządzania, jakie 
będą wykorzystywane w projekcie oraz opis 
sposobu podejmowania decyzji z uwzględnieniem 
partnera (jeśli dotyczy). 

 

Jeżeli do realizacji przedsięwzięcia zaangażowani 
będą partnerzy, projektodawca zobowiązany jest 
do wskazania, w jakim zakresie  
w projekcie uczestniczyć będzie partner/partnerzy 
oraz jakie wniesie/są zasoby organizacyjne, 
ludzkie, finansowe, na potrzeby realizacji 
wskazanych zadań.  

Ocenie będzie podlegać potencjał kadrowy pod 
względem kwalifikacji, funkcji pełnionych w 
projekcie oraz formy zatrudnienia, który ma 
zostać zaangażowany do realizacji projektu 
zarówno w zarządzanie projektem jak i realizacje 
zadań merytorycznych (zarówno pod kątem osób 
na stałe pracujących u wnioskodawcy/ partnera 
oraz osób, które mają zostać dopiero 
zatrudnione). 

We wniosku o dofinansowanie należy opisać, 

jakie zaplecze techniczne (w tym sprzęt i lokale 

użytkowe, o ile istnieje konieczność ich 

wykorzystywania  

w ramach projektu) zaangażowane będzie  

w realizację projektu, z uwzględnieniem partnera 

(jeśli dotyczy). Zaplecze techniczne w rozumieniu 

potencjału w oparciu o który odbędzie się 

realizacja projektu (z uwzględnieniem 

zaangażowanego zaplecza strony trzeciej). 

Ocenie polegać będzie uzasadnienie dla realizacji 

projektu w partnerstwie,  

tzn. należy udowodnić, że projekt nie mógłby być 

realizowany w przewidzianym zakresie lub w 

Str. 43 – 44  
Płaszczyzna jakości - Kryteria Jakości właściwe 
dla IOK WUP, pkt. 5 Zaplecze realizacji projektu 
 
Dodatkowe informacje/zalecenia 

Ocenie podlegać będzie adekwatność sposobu 
zarządzania projektem do jego zakresu, 
zwłaszcza pod kątem jego sprawnej, efektywnej 
i terminowej realizacji. 

 

We wniosku należy opisać strukturę zarządzania 
projektem, ze szczególnym uwzględnieniem roli 
partnera (jeśli dotyczy). Projektodawca powinien 
wskazać metody i techniki zarządzania, jakie 
będą wykorzystywane w projekcie oraz opis 
sposobu podejmowania decyzji z 
uwzględnieniem partnera (jeśli dotyczy). 

 

Jeżeli do realizacji przedsięwzięcia 
zaangażowani będą partnerzy, projektodawca 
zobowiązany jest do wskazania, w jakim 
zakresie  
w projekcie uczestniczyć będzie 
partner/partnerzy oraz jakie wniesie/są zasoby 
organizacyjne, ludzkie, finansowe, na potrzeby 
realizacji wskazanych zadań.  

Ocenie będzie podlegać potencjał kadrowy pod 
względem kwalifikacji, funkcji pełnionych w 
projekcie oraz formy zatrudnienia, który ma 
zostać zaangażowany do realizacji projektu 
zarówno w zarządzanie projektem jak i 
realizacje zadań merytorycznych (zarówno pod 
kątem osób na stałe pracujących u 
wnioskodawcy/ partnera oraz osób, które mają 
zostać dopiero zatrudnione). 

We wniosku o dofinansowanie należy opisać, 
jakie zaplecze techniczne (w tym sprzęt i lokale 
użytkowe, o ile istnieje konieczność ich 
wykorzystywania  
w ramach projektu) zaangażowane będzie  
w realizację projektu, z uwzględnieniem partnera 
(jeśli dotyczy). Zaplecze techniczne w 
rozumieniu potencjału w oparciu o który 
odbędzie się realizacja projektu (z 
uwzględnieniem zaangażowanego zaplecza 
strony trzeciej). 

Przy ocenie potencjału kadrowego jak i 
technicznego brany będzie pod uwagę przede 
wszystkim stopień zaangażowania własnego 
potencjału wnioskodawcy/ partnera w realizację 



stosunku do przewidzianej grupy docelowej, w 

obszarze wsparcia itp. bez udziału partnera. 

Projekt spełnia wymogi utworzenia partnerstwa 

zgodnie  

z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020. 

Zapisy w ww. zakresie Projektodawca 
zobowiązany jest zawrzeć w treści wniosku 
zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o 
dofinansowanie projektu  
w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektów w 
ramach EFS. 

 

projektu.  

Ocenie polegać będzie uzasadnienie dla 
realizacji projektu w partnerstwie,  
tzn. należy udowodnić, że projekt nie mógłby 
być realizowany w przewidzianym zakresie lub 
w stosunku do przewidzianej grupy docelowej, w 
obszarze wsparcia itp. bez udziału partnera. 
Projekt spełnia wymogi utworzenia partnerstwa 
zgodnie  
z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020. 

Zapisy w ww. zakresie Projektodawca 
zobowiązany jest zawrzeć w treści wniosku 
zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o 
dofinansowanie projektu  
w ramach RPO WZ 2014-2020 dla projektów w 
ramach EFS. 

Str. 45 – 46  
Płaszczyzna administracyjności - Kryteria 
administracyjności pkt. 1 Intensywność wsparcia 
 
Dodatkowe informacje/zalecenia 

Wnioskodawca zobowiązany jest określić poziom 
wsparcia zgodny  
z zapisami Regulaminu konkursu. 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w 
ramach Działania 8.4 wynosi 90% (w tym: poziom 
dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi 
maksymalnie 85% (weryfikowany do 10 miejsc po 
przecinku), poziom dofinansowania projektu ze 
środków budżetu państwa wynosi maksymalnie 
5% (weryfikowany do 10 miejsc po przecinku). 

Minimalny wkład wnioskodawcy wynosi 10% 
wartości projektu (weryfikowany do 10 miejsc po 
przecinku). 

W pierwszej kolejności, wnioskodawca 
zobowiązany jest do pomniejszenia udziału 
środków z budżetu państwa. Pomniejszenie 
środków EFS może nastąpić wyłącznie w 
sytuacji, gdy wkład własny przekroczy poziom 
15%. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. W ramach 
przedmiotowego kryterium oceniana będzie 
również spójność danych w tabelach G.6 i G.7. 

W ramach przedmiotowego kryterium wniosek 
podlega uzupełnieniu/poprawie w zakresie 
prawidłowego określenia poziomu 
dofinansowania dla wydatków przewidzianych 

Str. 44 – 45 
Płaszczyzna administracyjności - Kryteria 
administracyjności pkt. 1 Intensywność wsparcia 
 
Dodatkowe informacje/zalecenia 

Wnioskodawca zobowiązany jest określić 
poziom wsparcia zgodny  
z zapisami Regulaminu konkursu. 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w 
ramach Działania 8.4 wynosi 90,0000000000% 
(w tym: poziom dofinansowania projektu ze 
środków EFS wynosi maksymalnie 
85,0000000000%, poziom dofinansowania 
projektu ze środków budżetu państwa wynosi 
maksymalnie 5,0000000000%. 

Minimalny wkład wnioskodawcy wynosi 
10,0000000000% wartości projektu  

W pierwszej kolejności, wnioskodawca 
zobowiązany jest do pomniejszenia udziału 
środków z budżetu państwa. Pomniejszenie 
środków EFS może nastąpić wyłącznie w 
sytuacji, gdy wkład własny przekroczy poziom 
15,0000000000%. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. W ramach 
przedmiotowego kryterium oceniana będzie 
również spójność danych w tabelach G.6 i G.7. 

W ramach przedmiotowego kryterium 
wniosek podlega uzupełnieniu/poprawie w 
zakresie prawidłowego określenia poziomu 
dofinansowania dla wydatków 
przewidzianych w projekcie 



w projekcie. 
 

 

Str. 46 – 49 
Płaszczyzna administracyjności - Kryteria 
administracyjności pkt. 2 Zgodność z 
kwalifikowalnością wydatków. 
 
 
Dodatkowe informacje/zalecenia 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku  
o dofinansowanie projektu w odniesieniu do 
warunków określonych w definicji 
przedmiotowego kryterium oraz w kontekście 
tego, czy wydatki w projekcie są zaplanowane w 
szczególności: 

 w sposób celowy i oszczędny, 

 w sposób umożliwiający terminową realizację 
zadań, oraz oceny charakteru planowanych 
wydatków pod kątem grupy docelowej oraz 
zaplanowanych zadań i celów projektu, 

 w sposób optymalny pod względem 
technicznym, ekonomicznym i funkcjonalnym, 
bezpośrednio dążący do realizacji 
podstawowych celów projektu, znajdujących 
adekwatne odzwierciedlenie we wskaźnikach 
produktu i/lub rezultatu. 

 

Ocenie podlegać będzie także: 

 wartość poszczególnych wydatków, ich 
weryfikacja pod względem prawidłowości i 
rzetelności oszacowania (tj. czy wydatki nie 
zostały zawyżone oraz nie budzą wątpliwości); 

 

 obligatoryjne stosowanie  właściwej stawki 
ryczałtowej kosztów pośrednich; 

Wydatki objęte pomocą publiczną/pomocą de 
minimis oraz metodologia wyliczenia wartości 
wydatków objętych pomocą publiczną oraz 
pomocą de minimis muszą być zgodne z 
wymaganiami zidentyfikowanego w projekcie 
rodzaju pomocy (jeśli dotyczy). Weryfikacji 
podlegać będzie zatem: 

 

 prawidłowość zaznaczenia wydatków objętych 
pomocą publiczną/de minimis (zgodnie ze 
zidentyfikowanym w projekcie rodzajem 
pomocy – jeśli dotyczy); 
 

 prawidłowość przedstawienia metodologii 
wyliczenia wartości wydatków objętych pomocą 
publiczną(w tym wnoszonego wkładu 
własnego) oraz pomocą de minimis, sposobu 
wyliczenia intensywności pomocy oraz 

Str. 45 – 47 
Płaszczyzna administracyjności - Kryteria 
administracyjności pkt. 2 Zgodność z 
kwalifikowalnością wydatków. 
 
 
Dodatkowe informacje/zalecenia 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku  
o dofinansowanie projektu w odniesieniu do 
warunków określonych w definicji 
przedmiotowego kryterium oraz w kontekście 
tego, czy wydatki w projekcie są zaplanowane w 
szczególności: 

 w sposób celowy i oszczędny, 

 w sposób umożliwiający terminową realizację 
zadań, oraz oceny charakteru planowanych 
wydatków pod kątem grupy docelowej oraz 
zaplanowanych zadań i celów projektu, 

 w sposób optymalny pod względem 
technicznym, ekonomicznym i funkcjonalnym, 
bezpośrednio dążący do realizacji 
podstawowych celów projektu, znajdujących 
adekwatne odzwierciedlenie we wskaźnikach 
produktu i/lub rezultatu. 

 

Ocenie podlegać będzie także: 

 wartość poszczególnych wydatków, ich 
weryfikacja pod względem prawidłowości i 
rzetelności oszacowania (tj. czy wydatki nie 
zostały zawyżone oraz nie budzą wątpliwości); 

 

 obligatoryjne stosowanie  właściwej stawki 
ryczałtowej kosztów pośrednich; 

Wydatki objęte pomocą publiczną/pomocą de 
minimis oraz metodologia wyliczenia wartości 
wydatków objętych pomocą publiczną oraz 
pomocą de minimis muszą być zgodne z 
wymaganiami zidentyfikowanego w projekcie 
rodzaju pomocy (jeśli dotyczy). Weryfikacji 
podlegać będzie zatem: 

 

 prawidłowość zaznaczenia wydatków objętych 
pomocą publiczną/de minimis (zgodnie ze 
zidentyfikowanym w projekcie rodzajem 
pomocy – jeśli dotyczy); 
 

 prawidłowość przedstawienia metodologii 
wyliczenia wartości wydatków objętych 
pomocą publiczną(w tym wnoszonego wkładu 
własnego) oraz pomocą de minimis, sposobu 
wyliczenia intensywności pomocy oraz 



wymaganego wkładu własnego– jeśli dotyczy.   
W ramach przedmiotowego konkursu wydatki 
muszą spełniać wszystkie warunki 
kwalifikowalności wydatków określone w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 oraz powinny być zgodne  
z cenami rynkowymi.  

W ramach przedmiotowego konkursu określono 
załącznik nr  7.15 Zestawienie standardu i 
wysokości dopuszczalnych stawek wybranych 
wydatków i usług  dla   
konkursu nr: RPZP.08.04.00-IP.02-32-K46/19,  w 
ramach Działania 8.4 RPO WZ 2014-2020. 
Dokument ten określa standardy towarów/usług 
specyficznych dla niniejszego konkursu. Katalogi 
usług i cen ujęte w przedmiotowym zestawieniu 
nie stanowią katalogów zamkniętych, tzn. 
dopuszcza się ujmowanie w budżetach projektu 
rodzajów kosztów spoza katalogu, jednakże 
muszą one spełniać wszystkie warunki 
kwalifikowalności wydatków określone w 
Wytycznych  
w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 oraz powinny być zgodne z cenami 
rynkowymi. Stawki ujęte w zestawieniu są 
stawkami brutto akceptowanymi przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach 
RPO WZ.  

WUP dopuszcza przyjęcie stawek wyższych od 
tych określonych w katalogu pod warunkiem 
właściwego ich uzasadnienia w treści wniosku. 
Brak uzasadnienia dla stawek wyższych, niż 
wskazane w załączniku nr 7.15 będzie stanowić 
podstawę do obniżenia wskazanych we wniosku 
stawek. 

 
Poziom wydatków w ramach cross – financingu 
oraz środków trwałych winien być zgodny z 
poziomem tych wydatków wskazanym  
w SOOP oraz w punkcie 5.1.7 oraz 5.3. 
niniejszego Regulaminu konkursu. Maksymalny 
poziom wydatków w ramach cross-financingu jest 
równy 10%. Maksymalny poziom wydatków  
w ramach środków trwałych wynosi nie więcej niż 
30% (włączając cross-financing) 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku  
o dofinansowanie projektu.  

Wydatki ponoszone w ramach środków trwałych, 
cross-financingu i zlecania usług merytorycznych 
należy w części G.1.2 wniosku oznaczyć jako 

wymaganego wkładu własnego– jeśli dotyczy.   

W ramach przedmiotowego konkursu określono 
załącznik nr  7.15 Zestawienie standardu i 
wysokości dopuszczalnych stawek wybranych 
wydatków i usług  dla   
konkursu nr: RPZP.08.04.00-IP.02-32-K46/19,  
w ramach Działania 8.4 RPO WZ 2014-2020.  

Dokument ten określa standardy towarów/usług 
specyficznych dla niniejszego konkursu. 
Katalogi usług i cen ujęte w przedmiotowym 
zestawieniu nie stanowią katalogów 
zamkniętych, tzn. dopuszcza się ujmowanie w 
budżetach projektu rodzajów kosztów spoza 
katalogu, jednakże muszą one spełniać 
wszystkie warunki kwalifikowalności wydatków 
określone w Wytycznych  
w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 oraz powinny być zgodne z cenami 
rynkowymi. Stawki ujęte w zestawieniu są 
stawkami brutto akceptowanymi przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 
ramach RPO WZ.  

WUP dopuszcza przyjęcie stawek wyższych od 
tych określonych w katalogu pod warunkiem 
właściwego ich uzasadnienia w treści wniosku. 
Brak uzasadnienia dla stawek wyższych, niż 
wskazane w załączniku nr 7.15 będzie stanowić 
podstawę do obniżenia wskazanych we wniosku 
stawek. 

 
Poziom wydatków w ramach cross – financingu 
oraz środków trwałych winien być zgodny z 
poziomem tych wydatków wskazanym  
w SOOP oraz w punkcie 5.1.7. niniejszego 
Regulaminu konkursu. Maksymalny poziom 
wydatków w ramach cross-financingu jest równy 
10%. Maksymalny poziom wydatków  
w ramach środków trwałych wynosi nie więcej 
niż 30% (włączając cross-financing) 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku  
o dofinansowanie projektu.  

Wydatki ponoszone w ramach środków trwałych 

i cross-financingu należy w części G.1.2 

wniosku oznaczyć jako wydatki objęte limitem. 

Wydatki objęte pomocą publiczną/pomocą de 

minimis należy oznaczyć na kartach wydatków. 

 

W ramach przedmiotowego kryterium 
wniosek podlega uzupełnieniu/poprawie w 
zakresie wysokości i zasad 



wydatki objęte limitem. 

Wydatki objęte pomocą publiczną/pomocą de 
minimis należy oznaczyć na kartach wydatków. 

 

W ramach przedmiotowego kryterium wniosek 
podlega uzupełnieniu/poprawie w zakresie 
wysokości i zasad kwalifikowalności 
wydatków, zgodnie z definicją kryterium. 

kwalifikowalności wydatków, zgodnie z 
definicją kryterium. 

 

Str. 53 
4.3.3 Podczas II fazy oceny projekty są 
szeregowane według ilości punktów otrzymanych 
za spełnienie kryterium jakości odpowiedniość/ 
adekwatność/ trafność wobec założeń Strategii 
ZIT. Szansę otrzymania dofinansowania ma 
każdy projekt, który został pozytywnie 
zweryfikowany po I fazie oceny. Uzyskanie 
dofinansowania jest uzależnione od przyznanej 
punktacji i miejsca zajętego na liście o której 
mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. 

Str. 52 
4.3.3 Podczas II fazy oceny projekty są 
szeregowane według ilości punktów 
otrzymanych za spełnienie kryterium jakości 
wobec założeń Strategii ZIT. Szansę otrzymania 
dofinansowania ma każdy projekt, który został 
pozytywnie zweryfikowany po I fazie oceny. 
Uzyskanie dofinansowania jest uzależnione od 
przyznanej punktacji i miejsca zajętego na liście 
o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. 

Str. 65 – 66  

5.1.4.2 We wniosku o dofinansowanie    
wnioskodawca wskazuje: 

a) formę zaangażowania i szacunkowy 
wymiar czasu pracy personelu projektu 
niezbędnego do realizacji zadań 
merytorycznych (etat/liczba godzin), 

b) planowany czas realizacji zadań 
merytorycznych przez wykonawcę (liczba 
godzin), 

c) przewidywane rozliczenie wykonawcy na 
podstawie umowy o dzieło. 

Stanowi to podstawę do oceny kwalifikowalności 

wydatków projektu na etapie wyboru projektu 

oraz w trakcie jego realizacji. Wnioskodawca 

wykazuje we wniosku o dofinansowanie swój 

potencjał kadrowy, o ile go posiada, przy czym 

jako potencjał kadrowy rozumie się powiązane z 

beneficjentem osoby, które zostaną 

zaangażowane w realizację projektu, w 

szczególności osoby zatrudnione na podstawie 

stosunku pracy, które wnioskodawca oddeleguje 

do realizacji projektu, 

UWAGA !!! Osoby angażowane do realizacji 

zadań w projekcie na podstawie stosunku 

cywilnoprawnego, nie są traktowane jako 

personel projektu. Należy je wykazywać jako 

wykonawców usługi w ramach zadań 

zleconych w projekcie. 

 

Str. 64  

5.1.4.2 We wniosku o dofinansowanie 
wnioskodawca wskazuje: 

d) formę zaangażowania i szacunkowy 
wymiar czasu pracy personelu projektu 
niezbędnego do realizacji zadań 
merytorycznych (etat/liczba godzin), 

e) planowany czas realizacji zadań 
merytorycznych przez wykonawcę 
(liczba godzin), 

f) przewidywane rozliczenie wykonawcy 
na podstawie umowy o dzieło. 

Stanowi to podstawę do oceny kwalifikowalności 

wydatków projektu na etapie wyboru projektu 

oraz w trakcie jego realizacji. Wnioskodawca 

wykazuje we wniosku o dofinansowanie swój 

potencjał kadrowy, o ile go posiada, przy czym 

jako potencjał kadrowy rozumie się powiązane z 

beneficjentem osoby, które zostaną 

zaangażowane w realizację projektu, w 

szczególności osoby zatrudnione na podstawie 

stosunku pracy, które wnioskodawca oddeleguje 

do realizacji projektu, 

UWAGA !!! Osoby angażowane do realizacji 

zadań w projekcie na podstawie stosunku 

cywilnoprawnego, nie są traktowane jako 

personel projektu.  

 



Str. 89 
VII. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 7.2. Wzór umowy o dofinansowanie 
projektu 

Str. 89 
VII. ZAŁĄCZNIKI 

Zmianie ulega Załącznik nr 7.2. Wzór umowy  
o dofinansowanie projektu  

Str. 89 
VII. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 7.3. Wzór umowy o dofinansowanie 
projektu – kwoty ryczałtowe 

Str. 89 
VII. ZAŁĄCZNIKI 

Zmianie ulega Załącznik nr 7.3. Wzór umowy  
o dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe 

 

  


