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Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

zaprasza  

 

do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów 

w ramach 

Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy 

 

Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe 

 

Poddziałania 1.1.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

Termin naboru: 29.01.2016 r. – 19.02.2016 r. 
 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać za 
pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) 
oraz w wersji papierowej osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 
budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. 

 
 
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe 

urzędy pracy z terenu województwa wielkopolskiego 

 

Realizacja projektu musi mieścić się w okresie:  

01.01.2016 r. – 30.06.2017 r. 
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Wykaz skrótów 

 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

FP – Fundusz Pracy 

IP – Instytucja Pośrednicząca 

IZ PO WER – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 

PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

PUP – Powiatowy Urząd Pracy 

SL2014 - Centralny system teleinformatyczny SL2014 

SOWA - Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 

SZOOP – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 

WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 
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I Podstawowe informacje na temat naboru 

1. Informacje ogólne 

 Przedmiotem naboru są projekty powiatowych urzędów pracy 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty 

pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 

2014-2020. 

 Celem interwencji jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 

29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą  

w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).  

 W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy 

wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych (typy operacji 

wskazano w dalszej części niniejszego dokumentu). 

 Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków o dofinansowanie 

jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, który pełni funkcję Instytucji 

Pośredniczącej dla Osi I PO WER w województwie wielkopolskim. 

 W ramach naboru wniosków o dofinansowanie, będzie dokonywana ocena 

formalno – merytoryczna w oparciu o kryteria i zasady opisane w dalszej 

części niniejszego dokumentu. 

 Ilekroć w niniejszym dokumencie wskazuje się liczbę dni, mowa jest o dniach 

kalendarzowych, a terminy wskazane w niniejszym dokumencie obliczane są 

w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013, poz. 267  

z późn. zm.).  

 Wszelkie terminy realizacji określonych czynności wskazane w niniejszym 

dokumencie, jeśli nie określono inaczej, wyrażone są w dniach 

kalendarzowych. Do sposobu obliczania terminów w przedmiotowym 

dokumencie stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. o Kodeksie 

Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013, poz. 267  

z późn. zm.), w związku z tym jeżeli ostatni dzień terminu przypada na dzień 

ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy 

następny dzień powszedni. Na potrzeby niniejszego dokumentu, nie uważa 

się za dni robocze sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy określonych w 
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ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015 r., poz. 90). 

 WUP zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień w niniejszych 

założeniach w trakcie trwania naboru. W związku z powyższym, zaleca się, 

aby powiatowe urzędy pracy na bieżąco zapoznawały się z informacjami 

zamieszczanymi na stronach internetowych www.efs.wup.poznan.pl oraz 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 
2. Dane teleadresowe 

Dodatkowych informacji udziela Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,  

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, w godzinach od 8.00 do 14.00, tel. 61 846 

38 23, e-mail: infoefs@wup.poznan.pl 

 

II Podstawa prawna i dokumenty programowe naboru  

 
Nabór jest organizowany w oparciu o następujące dokumenty: 

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L. 2013. 347. 320), zwane 

dalej rozporządzeniem ogólnym; 

 

2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE. L. 2013. 347. 470  
z 20.12.2013); 

 

3. ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.  

z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą wdrożeniową;  

 

4. ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

http://www.efs.wup.poznan.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
mailto:infoefs@wup.poznan.pl


7 

 

5. ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.); 

 

6. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); 

 

7. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu 

ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1294 z późn. zm.) ; 

 

8. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 17 grudnia 2014 r.;  

 

9. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 z dnia 22 października 2015 r.;  

 

10. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji projektów 

finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 

z dnia 30 stycznia 2015 r.; 

 

11. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r.; 

 

12. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów 

na lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2015 r.; 

 

13. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r.; 

 

14. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 

kwietnia 2015 r.; 

 

15. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji 

programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 30 kwietnia 

2015 r.; 

 

16. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
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oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 

lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r.; 

 

17. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli dla Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015 r.; 

 
18. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia  

i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 zatwierdzone 

w dniu 3 marca 2015 r.; 
 

19. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego 

powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy  

w ramach PO WER 2014-2020 z dnia 23 marca 2015 r.; 

 

20. Roczny Plan Działania na rok 2016 dla I Osi Priorytetowej PO WER zatwierdzony 

Uchwałą nr 31 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 24 listopada 2015 r. oraz 

decyzją Instytucji Zarządzającej PO WER 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2015 r. 

 

21. Informacja o naborze zamieszczona w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych 

SOWA.  

22. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce z kwietnia 2014 r. 

 
UWAGA! 

 Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach projektów 

pozakonkursowych zobowiązani są do korzystania z aktualnych wersji 

dokumentów. 

 Nieznajomość dokumentów skutkować może niewłaściwym przygotowaniem 

projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku oraz 

opracowaniem budżetu i konsekwencjami skutkującymi skierowaniem wniosku 

do poprawy. 

 Odpowiedzialność za znajomość podstawowych dokumentów, zasad  

i wytycznych związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie bierze 

na siebie Wnioskodawca. 

 

III  Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów 

1. Okres realizacji projektu pozakonkursowego PUP dotyczy okresu od 01.01.2016 

r. do 30.06.2017 r. 

Wydatki w projekcie w danym roku są ponoszone z limitu określonego dla 

konkretnego roku, niezależnie od okresu realizacji projektu. 
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2. Kwota środków Funduszu Pracy możliwa do wykorzystania w ramach projektów 

pozakonkursowych PUP realizowanych w 2016 r. wynosi 73 791 329,00 zł, 

zgodnie z Uchwałą 1377/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 

grudnia 2015 r. 

 

Należy mieć na uwadze, iż kwota środków FP możliwa do wykorzystania w 

ramach nowych projektów PUP z 2016 r. (realizowanych w ramach niniejszego 

naboru) powinna być pomniejszona o kwotę środków FP z limitu na 2016 rok 

zakontraktowanych w projektach PUP z 2015 r. 

 

Ponadto PUP w projektach realizowanych w ramach niniejszego naboru mają 

możliwość przeznaczenia dodatkowej kwoty, nie większej niż 30% środków FP z 

limitu na dany rok kalendarzowy pomniejszonego o zobowiązania z 2015 r., na 

realizację projektów w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. 

 

Podział środków Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z EFS 
w ramach PO WER 2014-2020 na samorządy powiatowe Wielkopolski na 2016 r. 

Lp. Powiat 

EFS w 
projektach w 

ramach PO WER 
w 2016 r. 

(zł) 

Krajowy wkład 
publiczny w 
projektach w 

ramach PO WER 
w 2016 r. 

(zł) 

Łączna kwota środków FP 
przeznaczona na realizację 

projektów w ramach PO 
WER w 2016 r. 

(zł) 

1 2 3 4 5=3+4 

1. Chodzieski 1 806 729,20 336 993,20 2 143 722,40 

2. 
Czarnkowsko-
Trzcianecki 2 146 956,30 400 452,70 2 547 409,00 

3. Gnieźnieński 3 296 425,70 614 853,00 3 911 278,70 

4.  Gostyński  1 821 692,80 339 784,20 2 161 477,00 

5. Grodziski  1 105 921,20 206 277,70 1 312 198,90 

6. Jarociński 1 757 031,90 327 723,60 2 084 755,50 

7. Kaliski 2 346 256,70 437 626,40 2 783 883,10 

8. Kępiński 868 043,80 161 908,50 1 029 952,30 

9. Kolski 2 914 739,60 543 660,50 3 458 400,10 

10. Koniński 6 398 920,50 1 193 533,80 7 592 454,30 

11. Kościański 1 184 570,40 220 947,40 1 405 517,80 

12. Krotoszyński 1 505 511,70 280 809,70 1 786 321,40 

13. Leszczyński 1 679 354,20 313 235,00 1 992 589,20 

14. Międzychodzki 876 469,30 163 480,00 1 039 949,30 

15. Nowotomyski 969 692,20 180 868,10 1 150 560,30 

16. Obornicki 1 226 576,60 228 782,40 1 455 359,00 

17. Ostrowski  2 311 168,70 431 081,80 2 742 250,50 

18. Ostrzeszowski 1 230 505,10 229 515,20 1 460 020,30 

19. Pilski 2 724 264,10 508 132,80 3 232 396,90 

20. Pleszewski 1 312 733,30 244 852,50 1 557 585,80 

21. Poznański 5 552 004,70 1 035 566,10 6 587 570,80 

22. Rawicki 1 297 256,60 241 965,80 1 539 222,40 
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23. Słupecki 2 212 246,80 412 630,80 2 624 877,60 

24. Szamotulski 1 401 207,00 261 354,70 1 662 561,70 

25. Średzki 1 763 031,20 328 842,60 2 091 873,80 

26. Śremski  1 011 534,50 188 672,50 1 200 207,00 

27. Turecki 1 742 693,90 325 049,20 2 067 743,10 

28. Wągrowiecki 2 268 050,50 423 039,30 2 691 089,80 

29. Wolsztyński 915 573,40 170 773,80 1 086 347,20 

30. Wrzesiński 2 178 678,70 406 369,60 2 585 048,30 

31. Złotowski 2 365 491,40 441 214,10 2 806 705,50 

Województwo 62 191 332,00 11 599 997,00 73 791 329,00 

 

 

3. Poziom finansowania projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy 

w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER wynosi: 

 84,28 % wkład UE; 

 15,72 % kwota w części wkładu krajowego. 

 

4. Środki na finansowanie projektu pozakonkursowego PUP mogą zostać 

przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach 

projektu pozakonkursowego PUP przed podpisaniem umowy dla zatwierdzonego 

wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego na dany rok, o ile wydatki 

zostaną uznane za kwalifikowalne – tj. będą zgodne z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności. 

UWAGA! Należy zwrócić uwagę, że do chwili pozytywnej oceny wniosku 

i podpisania umowy dla zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu 

pozakonkursowego na dany rok budżetowy, ponoszenie wydatków na rzecz 

projektu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność PUP.  

 

IV Typy operacji przewidziane do realizacji w ramach projektów 

1. Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do 
następujących typów operacji: 

 

 instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz 
pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)1: 

                                                           
1 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych opierać się ma na co najmniej 
trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazane jako obligatoryjne, trzeci i kolejne – 
fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie. 
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 identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz 
diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym 
identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych, 

 kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru 
zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub 
poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery 
zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych, 

 instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które 
przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których 
zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych 
umiejętności i kompetencji:  

 kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę 
uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji 
m.in. poprzez odpowiednie egzaminy, 

 nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, 
niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb 
osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości 
szkolenia,  

 instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez pracodawców: 

 nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz 
praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. 
poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich 
Ramach Jakości Praktyk i Staży, 

 wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego 
pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie 
kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano 
adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem), 

 instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności 
międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową 
na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES): 

 wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze 
znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub 
uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie 
zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, 
spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i 
Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży), 

 wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których 
zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. 
poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego 
zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez 
finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie, 

 instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób 
niepełnosprawnych: 
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 niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w 
zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie 
pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy 
wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.  

 instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości  
i samozatrudnienia: 

 wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności 

gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na 

utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające 

uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia 

działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. 

2. Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru, dotyczące wsparcia 

indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej uczestników 

i/lub uczestniczek projektów muszą opierać się na co najmniej trzech elementach 

indywidualnej i kompleksowej pomocy (tzn. dla każdego uczestnika), tj.: 

OBOWIĄZKOWO: 

 (1) identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz 

diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym 

identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych - obligatoryjnie, 

 (2) kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru 

zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub 

poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w 

tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych - 

obligatoryjnie, 

 (3) jeden z pozostałych elementów indywidualnej i kompleksowej pomocy, 

wskazanych w pozostałych instrumentach i usługach rynku pracy. 

DODATKOWO: pozostałe formy wsparcia w zależności od potrzeb uczestnika. 

Z uwagi na konieczność objęcia każdego uczestnika w ramach projektu wsparciem 

w postaci identyfikacji potrzeb (1), realizowane w ramach projektu wsparcie musi być 

w konsekwencji dopasowane do indywidualnych potrzeb danego uczestnika. Z tego 

względu realizacja projektów, w których poza elementami obligatoryjnymi (1) i (2) 

planowana jest realizacja głównie jednego typu operacji/elementów indywidualnej i 

kompleksowej pomocy, nie spełnia powyższego warunku. Wątpliwe jest bowiem, aby 

zróżnicowana grupa docelowa projektu zgłaszała zapotrzebowanie na tą samą formę 

wsparcia. 

IP zaleca zatem, aby w ramach niniejszego naboru realizowane były projekty 

cechujące się szerokim wachlarzem usług aktywizacyjnych, zarówno w skali całego 

projektu, jak i poszczególnego uczestnika. Należy przy tym mieć na uwadze, iż 
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kompleksowe wsparcie powinno być uzasadnione realnymi potrzebami uczestników 

projektu. 

UWAGA! Obowiązek dotyczący kompleksowości wsparcia nie ma zastosowania w 

przypadku osób bezrobotnych kwalifikujących się do I profilu pomocy, które po 

otrzymaniu w okresie realizacji projektu wyłącznie bezkosztowych form pomocy 

(pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego) podejmą zatrudnienie i mogą 

być uczestnikami projektu. 

UWAGA! Zgodnie z zapisami PO WER zatwierdzonego przez Komisję Europejską, 

wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, 

stanowiące zachętę do zatrudnienia m. in. poprzez refundację wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy, może być realizowane wyłącznie w połączeniu z 

subsydiowanym zatrudnieniem. W związku z tym, że na podstawie ustawy nie ma 

możliwości realizowania przez PUP tych dwóch połączonych form wsparcia wobec 

jednego bezrobotnego, doposażenie stanowiska pracy nie będzie realizowane w 

projektach pozakonkursowych PUP współfinansowanych ze środków EFS. 

 

V Warunki realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej 

wynikające z PO WER  

1. Projekty pozakonkursowe realizowane w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego muszą być skierowane 

bezpośrednio do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, 

zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub 

II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. 

młodzież NEET. 

 

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 

2014-2020 osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy 

następujące warunki:   

 nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),  

 nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie 

stacjonarnym2), 

 nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu 

uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji 

                                                           
2
 Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym jest rozumiane jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły 

podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów 
wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.   
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zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie 

oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do 

kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie 

aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 

tygodni3). 

2. Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia 

będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji 

Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom 

młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego 

kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. W przypadku projektów 

powiatowych urzędów pracy okres czterech miesięcy, w ciągu których należy 

udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia, liczony jest od dnia rejestracji w 

urzędzie pracy, a dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do 

projektu. 

UWAGA! W projektach pozakonkursowych PUP w 2016 r. nie jest możliwe 

kwalifikowanie osób pozostających bezrobotnymi dłużej niż 4 miesiące (tj. nie 

obowiązuje rozwiązanie przejściowe, które było możliwe do zastosowania w 

projektach z 2015 r.). 

3. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

rynku pracy wysoka jakość zatrudnienia zostanie zagwarantowana poprzez 

zapewnienie, że uczestnikom projektów PUP nie będą przedstawiane inne oferty 

pracy niż spełniające poniższe warunki: 

 w przypadku stosunku pracy – oferta pracy na okres co najmniej trzech 

miesięcy (90 dni kalendarzowych), przynajmniej na ½ etatu; 

 w przypadku umowy cywilnoprawnej – oferta pracy na minimum trzy 

pełne miesiące i wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę4; 

                                                           
3
 Oceny kwalifikowalności danego uczestnika projektu, w tym również kryterium posiadania statusu osoby z kategorii NEET 

należy dokonać już na etapie rekrutacji do projektu, gdyż konieczne jest spełnienie przez potencjalnego uczestnika 
wszystkich kryteriów kwalifikowalności uprawniających go do udziału w projekcie. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 co do zasady, 
kwalifikowalność uczestnika projektu jest potwierdzana bezpośrednio przed udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia w 
ramach projektu, zatem w przypadku statusu NEET należy ponownie zweryfikować spełnienie kryterium osoby należącej do 
kategorii NEET przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia, gdyż jest to niezbędny warunek umożliwiający rozpoczęcie 
udziału w projekcie.   

4
 Miesięczne wynagrodzenie w ramach umowy cywilnoprawnej musi odpowiadać co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu 

za pracę ustalanemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zatem, w przypadku, gdy umowa 
cywilnoprawna zostanie zawarta na okres powyżej trzech miesięcy, kwota wynagrodzenia musi być proporcjonalna do 
okresu zawartej umowy (np. wartość umowy zawartej na cztery miesiące musi być równa lub wyższa od czterokrotności 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).   
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 W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania 

umowy – wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

4. Uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna bezpośrednio korzystająca  

z interwencji  EFS. Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby, które 

można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wspólnych 

wskaźników produktu (w przypadku osób fizycznych dotyczących co najmniej płci, 

statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia, sytuacji gospodarstwa domowego) i 

dla których planowane jest poniesienie określonego wydatku. Osób 

niekorzystających z bezpośredniego wsparcia nie należy wykazywać jako 

uczestników. Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały 

przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby, 

prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycia kompetencji, 

podjęcia zatrudnienia).  

Urzędy pracy realizujące projekty pozakonkursowe w systemie 

teleinformatycznym wykazują wszystkie udzielone formy wsparcia, w tym również 

tzw. formy bezkosztowe jak pośrednictwo pracy czy doradztwo. Co do zasady, 

uczestnikiem projektu jest osoba, na którą beneficjent poniósł wydatki w ramach 

projektu. Niemniej, w opinii IZ POWER osoba, która jako pierwszą formę wsparcia 

otrzymała np. doradztwo zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego PUP 

należy wykazać jako uczestnika projektu.   

UWAGA! W projektach realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach 

naboru rekrutacja uczestników do projektu musi zakończyć się do 31.12.2016 r. 

5. Definicje i sposób pomiaru wskaźników ujęto w Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020. 

6. Sposób prezentacji wskaźników we wniosku o dofinansowanie oraz wymogi  

w tym zakresie określa instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 

projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy stanowiąca załącznik 

nr 3. Jednocześnie każdy beneficjent, przed złożeniem wniosku  

o dofinansowanie powinien zapoznać się z definicjami wskaźników, które 

stanowią załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

7. Poza monitorowaniem wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, 

realizacja projektów w osi I PO WER związana jest z obowiązkiem monitorowania 

                                                                                                                                                                                     
Wysokość minimalnego wynagrodzenia określana jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U z 2002 r., nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). 
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wskaźników wspólnych wskazanych w załączniku I do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013. 

8. Wskaźniki stosowane w ramach naboru oraz planowane do osiągniecia wartości: 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety* Mężczyzn* 

1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje 

po opuszczeniu programu 
  30% 

* Wypełniając wniosek o dofinansowanie, należy uzupełnić wartości w podziale na kobiety i mężczyzn. 

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety* Mężczyzn* 

1. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie 
  8 126 

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie 
  3 000 

3. Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie 
  

wskaźnik podlega 

monitorowaniu 

* Wypełniając wniosek o dofinansowanie, należy uzupełnić wartości w podziale na kobiety i mężczyzn. 

 

Przewidywana liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem w ramach projektu 

Lp. Powiat 

Przewidywana liczba 
osób bezrobotnych 

objętych wsparciem w 
ramach projektu 

1 2 3 

1. Chodzieski 271 

2. Czarnkowsko-Trzcianecki 322 

3. Gnieźnieński 494 

4.  Gostyński  204 

5. Grodziski  166 

6. Jarociński 187 

7. Kaliski 260 
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8. Kępiński 130 

9. Kolski 388 

10. Koniński 722 

11. Kościański 171 

12. Krotoszyński 216 

13. Leszczyński 246 

14. Międzychodzki 110 

15. Nowotomyski 103 

16. Obornicki 170 

17. Ostrowski  292 

18. Ostrzeszowski 157 

19. Pilski 409 

20. Pleszewski 141 

21. Poznański 651 

22. Rawicki 195 

23. Słupecki 332 

24. Szamotulski 196 

25. Średzki 188 

26. Śremski  133 

27. Turecki 261 

28. Wągrowiecki 282 

29. Wolsztyński 129 

30. Wrzesiński 246 

31. Złotowski 354 

Województwo 8 126 

 

Średnia kwota przypadająca na jednego uczestnika nie powinna przekraczać:      

10 261,00 zł.  

 

9. Kryterium efektywności zatrudnieniowej mierzone jest na podstawie zasad 

określonych w podrozdziale 3.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy 

na lata 2014-2020. 

Z kryterium efektywności zatrudnieniowej wyłączone są osoby, które podjęły 

działalność gospodarczą, w wyniku otrzymania w ramach projektu 

współfinansowanego z EFS zwrotnych lub bezzwrotnych środków na ten cel. 

Należy pamiętać, iż osoby, które w ramach projektu EFS realizowanego przez 

danego beneficjenta lub w ramach innego projektu EFS otrzymały środki na 

założenie działalności gospodarczej nie są uwzględniane w kryterium 

efektywności zatrudnieniowej (zarówno w liczbie osób, które podjęły pracę, jak i 

zakończyły udział w projekcie). 

Przykład: 
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Liczba osób ogółem w projekcie 100 osób, w tym: 

- szkolenia 60 osób 

- staż 20 osób 

- dotacje 20 osób. 

Efektywność zatrudnieniowa musi być osiągnięta wśród uczestników, którzy 

zostali skierowani na szkolenia i staże (80 osób). 

 

VI Kryteria wyboru projektów pozakonkursowych powiatowych 

urzędów pracy 

1. Nabór wniosków PUP jest prowadzony w oparciu o kryteria ogólne zgodne z 

załącznikiem 3 do SZOOP PO WER oraz kryteria dostępu zgodne z Rocznym 

Planem Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

na 2016 r. 

2. Realizacja projektu musi mieścić się w okresie: 01.01.2016 r. – 30.06.2017 r. 

3. Ogólne kryteria wyboru projektów: 

 Kryteria formalne 

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

1. 

Wniosek złożono w terminie wskazanym w wezwaniu do 

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 

pozakonkursowego. 

Ocena spełniania 

kryteriów 

formalnych polega 

na przypisaniu im 

wartości 

logicznych „tak”, 

„nie” albo 

stwierdzeniu, że 

kryterium nie 

dotyczy danego 

projektu. 

Projekty 

niespełniające 

któregokolwiek  

z kryteriów 

formalnych 

kierowane są do 

poprawy lub 

uzupełnienia. 

2. 

Wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej / 

podpisami osób uprawnionych do złożenia wniosku 

złożono we właściwej instytucji. 

3. Wniosek wypełniono w języku polskim. 

4. 

Wniosek złożono w formie wskazanej w wezwaniu do 

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 

pozakonkursowego. 

5. 

Wraz z wnioskiem złożono załączniki wymagane  

i sporządzone zgodnie z wezwaniem do złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu pozakonkursowego. 
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6. 

Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej 

wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR
5
 

wkładu publicznego
6
 są rozliczane uproszczonymi 

metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. 

7. 

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają 

wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania,  

w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

8. 

Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi 

Priorytetowych PO WER jest podmiotem uprawnionym do 

ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego 

Działania/Poddziałania PO WER. 

9. 

W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały 

wymogi dotyczące 

1) wyboru partnerów spoza sektora finansów 

publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile 

dotyczy);  

2) braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w 

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, 

pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo oraz  

3) utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie 

zgodnym ze Szczegółowym Opisem Osi 

Priorytetowych PO WER tj. przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji 

projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty 

złożenia wniosku o dofinansowanie.  

                                                           
5 

Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego 
przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych albo na dzień 
wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów 
pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en. 

6
 Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE .z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. 
zm.). 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en
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10. 

Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi
7
 (o ile dotyczy), 

ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają 

łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy 

zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) (jeśli dotyczy) 

lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok 

kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych 

wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach 

realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o 

dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest 

ocena formalna albo formalno-merytoryczna wniosku w 

roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe
8
. 

 

 Kryteria merytoryczne 

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium  

1. 

Adekwatność doboru i opisu (o ile dotyczy) wskaźników 

realizacji projektu (w tym wskaźników dotyczących 

właściwego celu szczegółowego PO WER). 

Ocena spełniania 

kryteriów 

merytorycznych 

polega na 

przypisaniu im 

wartości 

logicznych „tak”, 

„nie” albo 

stwierdzeniu, że 

kryterium nie 

dotyczy danego 

projektu. 

 

Projekty 

pozakonkursowe  

niespełniające 

kryterium 

kierowane są do 

poprawy lub 

uzupełnienia. 

2. 

Adekwatność doboru grupy docelowej* do właściwego celu 

szczegółowego PO WER oraz jakość diagnozy specyfiki tej 

grupy, w tym opis: 

 istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), 

którzy zostaną objęci wsparciem; 

 potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście 

wsparcia, które ma być udzielane w ramach projektu; 

 barier, na które napotykają uczestnicy projektu; 

 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym 

kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

* W przypadku projektów innowacyjnych (schemat mikro) 

określenie „grupa docelowa” we wniosku o dofinansowanie 

odnosi się do potencjalnych grantobiorców. 

3. Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach 

                                                           
7
 W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość 

przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w 

ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę/ partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o 

dofinansowanie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w 

partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką sektora finansów 

publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów 

publicznych. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako 

obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawca/ partnerzy (o ile 

dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym. 

8
 W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji 

projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. 
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projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań, w tym 

opisu: 

 uzasadnienia potrzeby realizacji zadań; 

 planowanego sposobu realizacji zadań; 

 sposobu realizacji zasady równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami;  

 wartości wskaźników realizacji właściwego celu 

szczegółowego PO WER lub innych wskaźników 

określonych we wniosku o dofinansowanie, które 

zostaną osiągnięte w ramach zadań; 

 sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość 

rezultatów projektu (o ile dotyczy); 

 uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji 

poszczególnych zadań (o ile dotyczy)  

oraz trafność doboru wskaźników dla rozliczenia kwot 

ryczałtowych i dokumentów potwierdzających ich 

wykonanie (o ile dotyczy). 

4. 

Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, w tym:  

 kwalifikowalność wydatków,  

 niezbędność wydatków do realizacji projektu  

i osiągania jego celów,  

 racjonalność i efektywność wydatków projektu,  

 poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot 

ryczałtowych (o ile dotyczy),  

 zgodność ze standardem i cenami rynkowymi 

określonymi w wezwaniu do złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu pozakonkursowego. 

 

 Kryteria horyzontalne 

Lp. Brzmienie kryterium 
Definicja 

kryterium 

Opis znaczenia 

kryterium 

1. 

Zgodność projektu z prawodawstwem unijnym oraz  

z właściwymi zasadami unijnymi, w tym: 

 zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu  

o standard minimum, 

 zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 

 zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Ocena spełniania 

kryteriów 

horyzontalnych 

polega na 

przypisaniu im 

wartości 

logicznych „tak” 

albo „nie”. 

 

 

 

Spełnienie 

kryterium jest 

konieczne do 

przyznania 

dofinansowania.  

Projekty 

pozakonkursowe  

niespełniające 

któregokolwiek z 

kryterium 

horyzontalnych 

kierowane są do 

poprawy lub 

uzupełnienia. 

2. 
Zgodność z prawodawstwem krajowym w zakresie 

odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu. 

3. 

Zgodność projektu ze Szczegółowym Opisem Osi 

Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój.  



22 

 

4. 
Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym  

PO WER. 

Każdy projekt współfinansowany z EFS musi spełnić standard minimum, o którym 

mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020. Ze 

względu na fakt, że projekty pozakonkursowe PUP realizowane są w uproszczonej 

formule w stosunku do standardowego wniosku o dofinansowanie, w celu uzyskania 

pozytywnej oceny wymagane jest uzyskanie co najmniej 2 punktów w standardzie 

minimum. 

W przypadku pozakonkursowych wniosków o dofinansowanie projektów 

powiatowych urzędów pracy brak uzyskania co najmniej 2 punktów kwalifikuje projekt 

do skierowania go do uzupełnienia. 

 

4. Szczegółowe kryteria wyboru projektów: 

 Kryteria dostępu: 

Lp. Brzmienie kryterium 
Definicja 

kryterium 

Opis znaczenia 

kryterium 

1. 

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat 

bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

(należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w 

kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z 

definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie 

Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Ocena spełniania 

kryteriów 

dostępu polega 

na przypisaniu im 

wartości 

logicznych „tak” 

albo „nie” albo 

stwierdzeniu, że 

kryterium nie 

dotyczy danego 

projektu. 

 

 

Spełnienie 

kryterium jest 

konieczne do 

przyznania 

dofinansowania.  

Projekty 

pozakonkursowe  

niespełniające 

kryterium kierowane 

są do poprawy lub 

uzupełnienia. 

2. 
Projekt zakłada, że proces rekrutacji uczestników projektu 

zakończy się do 31.12.2016 r. 

3. 

Projekt zakłada:  

 minimalny poziom kryterium efektywności 
zatrudnieniowej w przypadku uczestników 
niekwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych 
grup docelowych na poziomie co najmniej 43%;  

 minimalny poziom kryterium efektywności 
zatrudnieniowej w przypadku osób z 
niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 17%;  

 minimalny poziom kryterium efektywności 
zatrudnieniowej w przypadku osób o niskich 
kwalifikacjach na poziomie co najmniej 48%;  

 minimalny poziom kryterium efektywności 
zatrudnieniowej w przypadku osób długotrwale 
bezrobotnych na poziomie co najmniej 35%.  

Instytucja Pośrednicząca może zdecydować o obniżeniu 
minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla 
poszczególnych grup docelowych o 5 pp. w przypadku 
powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego 
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przekracza średnią wojewódzką, przy jednoczesnym 
podniesieniu minimalnych poziomów efektywności 
zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 5 
pp. w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia 
rejestrowanego jest niższa niż średnia wojewódzka.  

Decyzję o ewentualnym obniżeniu poziomów 
efektywności zatrudnieniowej IP będzie podejmować 
indywidualnie co do każdego powiatu. 

4. 

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami - 
w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób z 
niepełnosprawnościami w wieku 18-29 lat kwalifikujących 
się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do 
I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze 
danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych 
osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na 
30.11.2015 r.).  

Warunki określone w kryterium dostępu odnoszą się do 
rekrutacji prowadzonej w roku 2016. 

5. 

Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych - 
w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób 
długotrwale bezrobotnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących 
się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do 
I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze 
danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych 
osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (wg stanu na 
30.11.2015 r.).  

Warunki określone w kryterium dostępu odnoszą się do 
rekrutacji prowadzonej w roku 2016. 

6. 

Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie 
kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. 
certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 
2014-2020. Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest 
każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie 
odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). 

7. 

Udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo 
poprzedzone jest identyfikacją potrzeb 
uczestnika/uczestniczki projektu poprzez opracowanie lub 
aktualizację Indywidualnego Planu Działania. 

8. 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji 
zawodowo-edukacyjnej uczestników/uczestniczek projektu 
opierać się będzie na co najmniej trzech elementach 
pomocy, ze wskazanych form wsparcia w PO WER, w tym 
obligatoryjnie identyfikacji potrzeb i pośrednictwie pracy i/lub 
poradnictwie zawodowym

9
. 

                                                           
9
 Kryterium nie ma zastosowania w przypadku osób bezrobotnych kwalifikujących się do I profilu pomocy, które po otrzymaniu w okresie 

realizacji projektu wyłącznie bezkosztowych form pomocy (pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego) podejmą zatrudnienie i 

mogą być uczestnikami projektu.   
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9. 

Uczestnikom/uczestniczkom projektu, w ciągu czterech 
miesięcy, zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta 
zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu 
lub stażu zgodnie z Planem Gwarancji dla młodzieży. Okres 
czterech miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia 
osobom do 25 roku życia liczony będzie od dnia rejestracji w 
urzędzie pracy, w przypadku osób powyżej 25 roku życia 
okres ten liczony jest od dnia przystąpienia do projektu. 

 

 

VII  Złożenie wniosku o dofinansowanie 

1. Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powinien zostać 

przygotowany zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 oraz instrukcją 

wypełniania wniosku o dofinansowanie zgodnie z załącznikiem nr 3. 

2. Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego składany jest  

w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków, zamieszczone na stronie 

internetowej, IP oraz wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie,  

w rozumieniu art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, przesłane przez IP do 

potencjalnych wnioskodawców w formie pisemnej. 

3. Wniosek składany jest w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, tj. od dn. 

29.01.2016 r. do 19.02.2016 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

urzędu, tj. od 7.30 do 15.30). 

4. Wniosek składany jest: 

 w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi 

wniosków aplikacyjnych SOWA oraz   

 w formie papierowej - osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, budynek C – 

sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. 

5. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie należy uznać datę wpływu wniosku do 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w formie papierowej. 

6. Przed złożeniem do IP wersji papierowej wniosku należy porównać sumy 

kontrolne na wydruku i w wersji elektronicznej. Sumy kontrolne muszą  być ze 

sobą zgodne. 

7. Wniosek składany w formie papierowej musi być podpisany i opieczętowany 

pieczęcią imienną w wyznaczonym miejscu (część VIII wniosku ) przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie, 

wskazaną/e w punkcie 2.7 wniosku. 
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8. Do momentu złożenia, tożsamej z elektroniczną, papierowej wersji wniosku 

istnieje możliwość jego wycofania w SOWA w celu ponownej edycji. Po 

przesłaniu wniosku w wersji elektronicznej oraz dostarczeniu wniosku w tożsamej 

wersji papierowej żadne zmiany we wniosku nie będą mogły być już 

wprowadzone do momentu podpisania umowy o dofinansowanie. Nie dotyczy to 

sytuacji, gdy wystąpi konieczność uzupełnienia wniosku na etapie oceny 

formalno-merytorycznej. 

9. W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie, 

określonym w pkt 3 niniejszego rozdziału oraz formie określonej w pkt 4 

niniejszego rozdziału, IP ponownie wzywa w formie pisemnej potencjalnego 

wnioskodawcę do złożenia wniosku o dofinansowanie, wyznaczając ostateczny 

termin. W przypadku bezskutecznego upływu ostatecznego terminu IZ – na 

wniosek IP przekazywany do IZ w terminie nie późniejszym niż 14 dni od 

bezskutecznego upływu ostatecznego terminu wyznaczonego przez IP – 

niezwłocznie wykreśla projekt z wykazu projektów zidentyfikowanych 

stanowiącego załącznik do SZOOP PO WER. 

VIII Procedura oceny wniosków o dofinansowanie 

Ocena formalno-merytoryczna: 

1. Ocena formalno-merytoryczna projektu obejmuje sprawdzenie, czy dany wniosek 

spełnia ogólne kryteria formalne, kryteria dostępu, ogólne kryteria horyzontalne 

oraz ogólne kryteria merytoryczne. 

2. Ocena formalno-merytoryczna jest dokonywana w terminie nie późniejszym niż 

44 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.  

3. Oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu 

pozakonkursowego dokonuje jedna osoba:  

 pracownik instytucji, w której złożony został wniosek o dofinansowanie albo  

 ekspert, o którym mowa w art. 49 ustawy wdrożeniowej. 

4. Ocena formalno-merytoryczna jest dokonywana przy pomocy karty oceny 

formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego 

PUP w ramach PO WER zgodnie z załącznikiem nr 4. 

5. Oceniający dokonuje sprawdzenia spełniania przez projekt wszystkich ogólnych 

kryteriów formalnych, dostępu, horyzontalnych i merytorycznych. 

Jeżeli oceniający w ramach oceny formalno-merytorycznej uzna, że projekt jest 

niezgodny z którymkolwiek z ogólnych kryteriów formalnych, dostępu, 

horyzontalnych czy merytorycznych, odpowiednio odnotowuje ten fakt na karcie 

oceny, uzasadnia decyzję o uznaniu danego kryterium za niespełnione  

i wskazuje, że projekt powinien zostać zwrócony do poprawy lub uzupełnienia. 
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6. W terminie nie późniejszym niż 7 dni od zakończenia oceny formalno-

merytorycznej projektu spełniającego wszystkie: ogólne kryteria formalne, 

kryteria dostępu, ogólne kryteria horyzontalne oraz ogólne kryteria merytoryczne 

IP przekazuje wnioskodawcy pisemną informację o wybraniu jego projektu do 

dofinansowania.  

7. W przypadku negatywnej oceny formalno-merytorycznej projektu, w terminie nie 

późniejszym niż 7 dni od jej zakończenia, IP przekazuje wnioskodawcy pisemną 

informację o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wyniku oceny każdego  

z kryteriów. Wniosek jest poprawiany lub uzupełniany i składany przez 

wnioskodawcę w terminie 5 dni od daty otrzymania pisma w wersji papierowej. 

8. Poprawiona lub uzupełniona wersja wniosku o dofinansowanie podlega 

ponownej ocenie formalno-merytorycznej w terminie nie późniejszym niż miesiąc 

od dnia jej złożenia, która jest dokonywana na zasadach analogicznych jak przy 

pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie przy pomocy karty oceny formalno-

merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP  

w ramach PO WER zgodnie z załącznikiem 4.  

9. W terminie nie późniejszym niż 7 dni od zakończenia oceny merytorycznej albo 

oceny formalno-merytorycznej projektu, który został wybrany do dofinansowania 

IP zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu informację  

o projekcie wybranym do dofinansowania. 

 

IX Forma finansowania i rozliczania projektu 

1. Projekty Powiatowych Urzędów Pracy są finansowane ze środków FP 

przeznaczonych na finansowanie zadań w województwie:  

 aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w części limitu będącego  

w dyspozycji samorządu województwa i części limitu będącego w dyspozycji 

samorządu powiatu,  

 inne fakultatywne zadania w części limitu będącego w dyspozycji samorządu 

powiatu, przy czym dot. to wyłącznie kosztów zarządzania realizowanymi 

projektami współfinansowanymi z EFS do wysokości 3% kwoty przyznanej ze 

środków FP będących w dyspozycji samorządu województwa na realizacje 

zadań współfinansowanych z EFS (zgodnie z art. 9 ust. 2d ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Koszty zarządzania stanowią 

wyłącznie koszty pośrednie rozliczne ryczałtem.  

UWAGA! Zgodnie z art. 9 ust. 2 d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: "Starosta może przeznaczyć środki Funduszu 

Pracy, w ramach kwoty przyznanej na finansowanie innych fakultatywnych zadań 

realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, na finansowanie kosztów zarządzania 
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realizowanymi projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w szczególności na: 

1) pomoc i doradztwo prawne powiatowemu urzędowi pracy w zakresie 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego bezpośrednio związanego z realizacją projektów współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, 

2)  zakup lub amortyzację sprzętu oraz zakup materiałów biurowych dla powiatowego 

urzędu pracy, niezbędnych i bezpośrednio związanych z realizacją projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, 

3)  koszty wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

nowozatrudnionych w powiatowych urzędach pracy do obsługi projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

- do wysokości 3% kwoty przyznanej ze środków będących w dyspozycji samorządu 

województwa na realizację zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy". 

W związku z tym, że w ww. przepisie ustawy wskazano katalog otwarty, należy 

przyjąć, iż w ramach projektów powiatowych urzędów pracy realizowanych na 

podstawie Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków 

Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, możliwe jest finansowanie 

na podstawie art. 9 ust. 2d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

następujących kosztów pośrednich: 

1) kosztów pomocy i doradztwa prawnego powiatowemu urzędowi pracy w 

zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego bezpośrednio związanego z realizacją projektu 

współfinansowanego z EFS i Funduszu Pracy, 

2) kosztów zakupu lub amortyzacji sprzętu oraz kosztów zakupu materiałów 

biurowych dla powiatowego urzędu pracy, niezbędnych i bezpośrednio 

związanych z realizacją projektu współfinansowanego z EFS i Funduszu 

Pracy, 

3) kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

nowozatrudnionych w powiatowych urzędach pracy do obsługi projektów 

współfinansowanych z EFS, 

oraz 

4) innych kosztów administracyjnych projektu, niemniej jednak tylko takich, które 

związane są ściśle z realizacją zadań w ramach zarządzania projektami 
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współfinansowanymi z EFS, tj. takich, których obowiązek realizacji przez 

powiatowe urzędy pracy jest nałożony przepisami unijnymi i krajowymi oraz 

wynika z zawartych umów o dofinansowanie projektu, w szczególności 

kosztów działań informacyjno-promocyjnych projektu (np. zakup materiałów 

promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych). 

Należy zaznaczyć, że z uwagi na konstrukcję zapisu ustawy, tj. wskazanie 

możliwości    finansowania wyłącznie kosztów zarządzania projektami, nie jest 

możliwe ujmowanie w tej kategorii kosztów wszystkich kosztów wskazanych w 

katalogu kosztów pośrednich określonych w podrozdziale 8.4 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020. W szczególności, brak jest możliwości finansowania na podstawie 

art.9 ust. 2d ustawy takich kosztów jak: 

1) wynagrodzenie innego personelu niż ten wskazany w art. 9 ust. 2d pkt 3 

ustawy, 

2) kosztów utrzymania powierzchni biurowych i wszelkiego rodzaju opłat z tym 

związanych, w szczególności kosztów ochrony czy kosztów sprzątania 

pomieszczeń. 

2. Schemat konstruowania budżetu projektu PUP: 
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3. Poziom finansowania projektów realizowanych w ramach PO WER, Osi 

priorytetowej I wynosi:  

 kwota w części EFS - 84,28%, 

 kwota w części wkładu krajowego – 15,72%.  

 

4. W ramach projektów powiatowych urzędów pracy nie ma możliwości wnoszenia 

wkładu własnego.  

5. W projektach PUP nie są wykazywane żadne środki prywatne angażowane  

w związku z udzielanym wsparciem w ramach realizowanego projektu.  

6. Rozliczanie wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu PUP, jest 

dokonywane na podstawie wniosku o płatność, sporządzonego w SL2014, 

zawierającego dane na temat postępu finansowego i rzeczowego realizacji 

projektu. Wniosek o płatność jest składany do WUP nie rzadziej niż raz na 

kwartał (szczegółowy harmonogram składania wniosków o płatność określa WUP 

w umowie o dofinansowanie projektu). Dane niezbędne do monitorowania 

postępu finansowego i rzeczowego, w tym dane dot. uczestników projektu są 

gromadzone w systemie teleinformatycznym SYRIUSZ. Wniosek o płatność, co 

najmniej w części dot. zestawienia wydatków oraz danych o uczestnikach 

projektu jest sporządzany w oparciu o dane gromadzone w systemie 

teleinformatycznym SYRIUSZ. 

7. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, w przypadku 

niespełnienia kryteriów dostępu bądź w przypadku nieosiągnięcia celu projektu 

wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu bezpośredniego, właściwa 

instytucja będącą stroną umowy może uznać wszystkie lub odpowiednią część 

wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne. 

Wydatki niekwalifikowalne obejmują wydatki związane z tym zadaniem 

merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały 

osiągnięte i kosztów pośrednich, a ich wysokość uzależniona jest od stopnia 

niezrealizowania celu projektu. 

8. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w projektach PUP 

nie dochodzi do zlecania zadań, ale zakupu usług. W związku z powyższym nie 

należy odznaczać zadań zleconych w budżecie projektu podczas 

przygotowywania wniosku o dofinansowanie.  
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X Umowa o dofinansowanie 

W momencie gdy wniosek o dofinansowanie uzyska pozytywną ocenę merytoryczną 

i projekt zostanie przyjęty do realizacji, wymagane będzie złożenie następujących 

dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie: 

1. Pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania ubiegającego się  

o dofinansowanie (załącznik wymagany, gdy wniosek jest podpisywany przez 

osobę/y nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania 

projektodawcy lub gdy z innych dokumentów wynika, że uprawnionymi do 

podpisywania wniosku są co najmniej dwie osoby). Powyższe pełnomocnictwo 

musi być ważne na dzień złożenia wniosku, 

2. Uchwałę Rady Miasta lub Powiatu zatwierdzającą projekt do realizacji, 

zawierającą m.in. wartość projektu (jeżeli projekt jest realizowany na przełomie 

lat, należy uwzględnić podział na lata), tytuł projektu oraz jego okres realizacji, 

3. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, którego wzór stanowi załącznik 

do umowy, 

4. Harmonogram płatności, którego wzór stanowi załącznik do umowy, 

5. Wypełniony wniosek/wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby 

uprawnionej w imieniu beneficjenta do wykonywania czynności związanych  

z realizacją Projektu w ramach SL 2014, którego wzór stanowi załącznik do 

umowy, 

6. Informację na temat podstawowego rachunku bankowego, na który 

przekazywane są środki Funduszu Pracy z MRPiPS (nazwa właściciela 

rachunku, nazwa i adres banku, numer rachunku bankowego) oraz informację na 

temat ewentualnego rachunku pomocniczego (nazwa właściciela rachunku, 

nazwa i adres banku, numer rachunku bankowego). 

7. Informację o danych: NIP, REGON, adres siedziby (osobno dla powiatu oraz 

Powiatowego Urzędu Pracy). 

XI Dodatkowe informacje 

1. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie PUP stanowiącą 

załącznik nr 4, w polu Tytuł projektu, należy wpisać „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie X (II)„ gdzie X stanowi nazwę powiatu. 
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XII Załączniki 

1. Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów  
i usług rynku pracy z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PO WER. 

3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów pozakonkursowych 
powiatowych urzędów pracy. 

4. Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu 
pozakonkursowego PUP. 

5. Instrukcja użytkownika SOWA dla Beneficjentów. 

6. Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet  
i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS. 

 


