
5 lipca 2016 r. 

Warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców 

Konkurs na typ projektu: Programy stypendialne  
i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych 

w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych 

 



Część I 
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Opis grupy  docelowej: 

 sporządzony zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o 
dofinansowanie 

 uwzględnia informacje umożliwiające ocenę spełniania 
kryteriów dostępu ocenianych na etapie oceny formalnej i 
merytorycznej 

 uwzględnia informacje umożliwiające ocenę Adekwatności 
doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego 
PO WER oraz jakości diagnozy specyfiki tej grupy (kryterium 
merytoryczne) 

 zapewnia zgodność z politykami horyzontalnymi 

 punkt 3.2 wniosku o dofinansowanie projektu 
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Grupa docelowa 
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 Przedstawiciele poniższych instytucji: 

- organizacji pozarządowej 

- organizacji pracodawców/związku zawodowego  

- jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjnej lub 
komunalnej osoby prawnej. 

UWAGA: w jednym projekcie muszą być przedstawiciele każdej instytucji! 

  Co najmniej 210 uczestników projektu 

Punkt 3.2 – pierwsze pole opisowe.           Kto zostanie objęty wsparciem w ramach projektu? 
 

Grupa docelowa 
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Punkt 3.2 – pierwsze pole opisowe.           Kto zostanie objęty wsparciem w ramach projektu? 
 

Warunki uczestnictwa:  

 w zakresie formy zatrudnienia: 

o jst/instytucja podległa:     zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 

o pozostałe instytucje:         formalnie związany z daną instytucją 

 min. 2-letnie doświadczenie w obszarze polityk publicznych lub realizacji zadań 
publicznych; 

 znajomość języka obcego przynajmniej na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie, 
umożliwiającym skuteczną komunikację w trakcie mobilności ponadnarodowej, 
(udokumentowane certyfikatem lub zweryfikowane przez instytucję wysyłającą na etapie 
rekrutacji); 

 zgoda kierownika instytucji wysyłającej na wyjazd oraz przedstawienie w procesie 
aplikacji korzyści płynące z mobilności dla instytucji wysyłającej i przyjmującej; 

 pisemne zobowiązanie do nierezygnowania z zatrudnienia w instytucji wysyłającej przez 
min. jeden rok od momentu powrotu z mobilności, 

 pisemne zobowiązanie do podzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z 
pracownikami instytucji wysyłającej. 
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Punkt 3.2 – pierwsze pole opisowe.                               Czy znam grupę docelową? 
 

 Uzasadnienie wyboru konkretnej grupy docelowej 

 Opis istotnych cech uczestników (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, 
wiek, płeć) w oparciu o ogólnodostępne dane oraz ewentualne dane własne 
(wskazujemy źródła – kto badał, kiedy, na jakiej grupie przeprowadzono 
badanie, przy wykorzystaniu jakich metod, jak najbardziej aktualne) 

 Dane adekwatne do obszaru realizacji projektu 

UWAGA! 
Skopiowanie zapisów Regulaminu konkursu nie gwarantuje 

pozytywnej oceny merytorycznej. 
 Udowodnij, że wiesz kogo obejmiesz wsparciem. 
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Punkt 3.2 – pierwsze pole opisowe.           Za co otrzymam dodatkowe punkty podczas oceny? 
 

 25% uczestników to osoby na stanowiskach kierowniczych 

 Realizacja programu mobilności ponadnarodowej w obszarze: 

Zatrudnienie, 
Rozwój przedsiębiorczości, 
Polityka prorodzinna, 
Polityka senioralna, 
Integracja społeczna, 
Edukacja, 
Środowisko naturalne, 
Gospodarka odpadami, 
Energia i surowce naturalne, 
Planowanie przestrzenne i mieszkalnictwo, 
Zrównoważony transport, 
Rewitalizacja społeczna, 
System ochrony zdrowia. 

 



 
Punkt 3.2 – drugie pole opisowe.                                             Analiza potrzeb i barier 

 

Potrzeby i oczekiwania 
uczestników w kontekście 

udzielanego wsparcia: 

• podniesienie kompetencji zawodowych 

• zapoznanie się z najlepszymi praktykami 
stosowanymi w innym kraju 

• wymiana doświadczeń z zagraniczną 
instytucją 

• pogłębienie współpracy z tożsamymi 
instytucjami zagranicznymi 

• zorganizowanie szkoleń przez 
pracodawcę 

 

 

Bariery, 
 na które napotykają uczestnicy 

projektu: 

Co zniechęca/ uniemożliwia 
udział? 

• Niska motywacja 

• Wypalenie zawodowe 

• Bariery językowe 

• Trudności z odnalezieniem się w 
nowym środowisku 

• Bariery równościowe 
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 Opis planowanych działań informacyjno-promocyjnych  

 Procedura rekrutacyjna, zakładająca ewentualny dodatkowy nabór 

 Katalog mierzalnych kryteriów rekrutacji (uwzględniających zasadę 
równych szans i niedyskryminacji oraz zasadę równości szans kobiet i 
mężczyzn) wraz z uzasadnieniem 

 Techniki i metody rekrutacji 

 Wskazanie wymaganych dokumentów 

 Zasady tworzenia list rezerwowych 

 Wskazanie osoby/ osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie procesu 
rekrutacji z ramienia wnioskodawcy 
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Punkt 3.2 – trzecie pole opisowe.                                            Rekrutacja grupy docelowej 



Sposób rekrutacji dostosowany do profilu grupy docelowej (osoby 
pracujące) 

Przejrzyste kryteria wyboru z wagami punktowymi 

Kryteria premiujące 

  Źle: kryteria rekrutacyjne stanowiące kalkę kryteriów dostępu  

Zasady tworzenia listy rankingowej 

Opis działań w sytuacji pojawienia się trudności w rekrutacji założonej 
liczby uczestników projektu 
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Punkt 3.2 – trzecie pole opisowe.                                            Rekrutacja grupy docelowej 



Kryteria horyzontalne 

Podczas oceny merytorycznej będą sprawdzane następujące kryteria horyzontalne: 
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Lp. 

1. Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się 
do sposobu realizacji i zakresu projektu? 

2. Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie 
standardu minimum)? 

3. Czy projekt jest zgodny z pozostałymi właściwymi zasadami unijnymi (w tym 
zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami i zasadą zrównoważonego rozwoju) oraz  
z prawodawstwem unijnym? 

4. Czy projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER?  

5. Czy projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym PO WER?  
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Standard minimum (1/4) 

Standard minimum składa się z 5 kryteriów oceny, dotyczących charakterystyki 
projektu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 6 ponieważ kryterium  
nr 2 i 3 są alternatywne. 
 
Wniosek o dofinansowanie projektu nie musi uzyskać maksymalnej liczby punktów 
za każde kryterium standardu minimum - wymagane są co najmniej 3 punkty.  
 
 
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn nie polega na automatycznym objęciu 
wsparciem 50% kobiet i 50% mężczyzn w projekcie, ale na odwzorowaniu 
istniejących proporcji płci w danym obszarze lub zwiększaniu we wsparciu udziału 
grupy niedoreprezentowanej. Możliwe są jednak przypadki, w których proporcja 
50/50 wynika z sytuacji kobiet i mężczyzn i stanowi proporcję prawidłową  
z perspektywy równości szans kobiet i mężczyzn. 
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Standard minimum (2/4) 

1. WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PODANO INFORMACJE, KTÓRE POTWIERDZAJĄ ISTNIENIE (ALBO BRAK 
ISTNIENIA) BARIER RÓWNOŚCIOWYCH W OBSZARZE TEMATYCZNYM INTERWENCJI I/LUB ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA 
PROJEKTU  

Na podstawie własnej analizy sytuacji każdej z płci lub źródeł danych najbardziej zbliżonych do obszaru interwencji 
i zasięgu odziaływania projektu (z uwzględnieniem informacji jaką grupę objęto badaniem, przy wykorzystaniu 
jakich metod itp.) 
Dane w podziale na płeć. 
Bariery równościowe to m.in.:  
 segregacja pozioma i pionowa rynku pracy,  
 różnice w płacach k i m zatrudnionych na równoważnych stanowiskach, wykonujących tożsame obowiązki, 
 mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy,  
 niski udział m w wypełnianiu obowiązków rodzinnych,  
 niski udział k w procesach podejmowania decyzji, 

2. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZAWIERA DZIAŁANIA, ODPOWIADAJĄCE NA ZIDENTYFIKOWANE BARIERY 
RÓWNOŚCIOWE W OBSZARZE TEMATYCZNYM INTERWENCJI I/LUB ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU 

We wniosku o dofinansowanie projektu powinno się wskazać jakiego rodzaju działania zostaną zrealizowane  
w projekcie na rzecz osłabiania lub niwelowania zdiagnozowanych barier równościowych. Zaplanowane działania 
powinny odpowiadać na te bariery. Szczególną uwagę przy opisie działań należy zwrócić w przypadku rekrutacji do 
projektu i dopasowania odpowiednich form wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu wobec 
zdiagnozowanych nierówności.  
Przykłady: rekrutacja zdalna, premiowanie udziału niedoreprezentowanej płci, krótki czas trwania mobilności 
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Standard minimum (3/4) 

3. W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU BARIER RÓWNOŚCIOWYCH, WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 
ZAWIERA DZIAŁANIA, ZAPEWNIAJĄCE PRZESTRZEGANIE ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN, TAK ABY 
NA ŻADNYM ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU NIE WYSTĄPIŁY BARIERY RÓWNOŚCIOWE 

Dot. projektów, w których na poziomie analizy nie zidentyfikowano nierówności uwarunkowanych płcią. 
Przykłady działań: stosowanie procedur antydyskryminacyjnych, rozwiązań w zakresie godzenia życia 
prywatnego i zawodowego, działań informacyjnych i uświadamiających w zakresie równości płci, 
formułowanie niestereotypowych informacji, materiałów, działań. 
Nie zaliczamy działań na rzecz zespołu projektowego, które są oceniane w ramach kryterium 5.  
Źle: „projekt nie będzie nikogo dyskryminował”, „projekt skierowany do kobiet i mężczyzn” 

4. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU ZOSTAŁY PODANE W PODZIALE NA PŁEĆ I/LUB ZOSTAŁ UMIESZCZONY OPIS 
TEGO, W JAKI SPOSÓB REZULTATY PROJEKTU PRZYCZYNIĄ SIĘ DO ZMNIEJSZENIA BARIER RÓWNOŚCIOWYCH 
ISTNIEJĄCYCH W OBSZARZE TEMATYCZNYM INTERWENCJI I/LUB ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU 

Wartości docelowe wskaźników w postaci liczby osób należy podawać w podziale na płeć (przyjęte 
proporcje wynikają z przeprowadzonej diagnozy). We wniosku o dofinansowanie projektu powinna 
również znaleźć się informacja, w jaki sposób rezultaty przyczyniają się do zmniejszenia barier 
równościowych istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. 
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Standard minimum (4/4) 

5. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WSKAZUJE JAKIE DZIAŁANIA ZOSTANĄ PODJĘTE W CELU 
ZAPEWNIENIA RÓWNOŚCIOWEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM 

Równościowe zarządzanie projektem polega przede wszystkim na zapewnieniu, że osoby 
zaangażowane w realizację projektu (np. personel odpowiedzialny za zarządzanie, personel 
merytoryczny, personel wykonawcy/partnera) posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie obowiązku 
przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn i potrafią stosować tę zasadę w codziennej 
pracy przy projekcie. Należy jednak pamiętać, że dobór konkretnych działań, mających na celu 
równościowe zarządzanie projektem, w stosunku do poszczególnych grup personelu projektu, 
uzależniony jest od występowania faktycznych potrzeb w tym zakresie. 
 
Działanie na rzecz równościowego zarządzania to np. zróżnicowanie zespołu projektowego ze względu 
na płeć, zapewnienie takiej organizacji pracy zespołu projektowego, która umożliwia godzenie życia 
zawodowego z prywatnym. Należy podać konkretne działania – ruchome godziny pracy, niepełny 
wymiar godzin, inny okres rozliczeniowy, praca zdalna. 
 
Źle: wyłącznie deklarowanie przez wnioskodawcę, że w ramach procesu rekrutacji czy w zakresie 
warunków zatrudnienia nie będzie mieć miejsca dyskryminacja ze względu na płeć lub np. 
wynagrodzenie a taką samą pracę będzie takie samo dla kobiet i mężczyzn. 
 



 

W przypadku funduszy unijnych jest to jedna z naczelnych  
i podstawowych zasad horyzontalnych, obowiązujących w całej UE. 
Dotyczy umożliwienia wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię 
lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego 
uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.  
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Zasada równości szans i niedyskryminacji 

Osoby z niepełnosprawnościami to w takim samym stopniu jak osoby pełnosprawne 
konsumenci i niezależni obywatele posiadający prawa i obowiązki, zdolni podejmować 
ważne decyzje i ponosić odpowiedzialność za sprawy, które ich dotyczą.  
 
Należy więc skupić się na umożliwieniu udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu 
społecznym, a także wyeliminowaniu wszelkich podziałów (np. w edukacji, zatrudnieniu). 
Osoby z niepełnosprawnościami stanowią bowiem niewykorzystany potencjał polskiej 
gospodarki.  



Projekty ogólnodostępne/dedykowane 

Racjonalne usprawnienia to mechanizm możliwy do 
uruchomienia wraz z pojawieniem się w projekcie w charakterze 
uczestnika projektu osoby z niepełnosprawnościami – max 12 tys. 
PLN/uczestnika 
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Zasady ogólne dotyczące projektów z udziałem osób  

z niepełnosprawnościami 

Jeżeli na etapie przygotowania projektu wiemy konkretnie kto będzie 
uczestnikiem i jeżeli będą to osoby z niepełnosprawnościami, należy 
zaplanować wydatki niezbędne do zapewnienia ich udziału w projekcie 
(jako element zadania). Nie jest to mechanizm racjonalnych usprawnień i 
limit 12 tys. PLN nie obowiązuje. 



 

3.2 Grupy docelowe: 

• Punkt wyjścia: rzetelna diagnoza i analiza potrzeb, na które odpowiada projekt 

• Wskazanie barier, utrudniających lub uniemożliwiających udział w projekcie 
osób z niepełnosprawnościami, w szczególności barier wynikających z:  

- braku świadomości nt. potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności 

- braku dostępności konkretnych grup osób z niepełnosprawnościami, w 
szczególności do transportu, przestrzeni publicznej i budynków (np. brak 
podjazdów, wind, sygnalizacji dźwiękowej dla osób niewidzących itp.), 
materiałów dydaktycznych, zasobów cyfrowych (np. strony internetowe i 
usługi internetowe np. e-learningowe niedostosowane do potrzeb osób 
niewidzących i niedowidzących), niektórych środków masowego przekazu (np. 
radio dla osób niesłyszących).  
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Tworząc wniosek zwróć szczególną uwagę na następujące kwestie: (1/4) 



3.2 Grupy docelowe – Rekrutacja 

• Wynikający z przeprowadzonej diagnozy i analizy potrzeb, proces rekrutacji jest 
czynnością pierwotną wobec reszty działań projektowych - musi być zaplanowany tak, 
aby nikomu nie ograniczać dostępu.  

• W jaki sposób wnioskodawca uwzględnia możliwość dotarcia do informacji o projekcie i 
oferowanym w nim wsparciu do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, jakie 
działania zamierza w tym celu przeprowadzić, z użyciem jakich środków.  

Przykłady działań:  

 formułowania zapytań o specjalne potrzeby uczestników 

 informacja o dostosowaniu materiałów i wszelkich dokumentów projektowych do ON 

 realizacja spotkań informacyjnych w pomieszczeniach dostępnych dla ON 

 zapewnienie wsparcia asystenta podczas rozmowy rekrutacyjnej, 

 zaplanowanie różnorodnych form i kanałów komunikacji 

 zaangażowanie otoczenia osób z niepełnosprawnościami (np. NGO, PFRON itp.) 

 ZAWSZE: niestereotypowy przekaz 19 

Tworząc wniosek zwróć szczególną uwagę na następujące kwestie: (2/4) 



4.1 Zadania: 

• Wskazanie, w jaki sposób projekt uwzględnia formy wsparcia dla osób z 
niepełnosprawnościami. Możliwe do realizacji działania w tym zakresie to np. 
zastosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, zapewnienie dostępności 
produktów projektu 

• Zróżnicowany sposób świadczenia wsparcia, umożliwiający dostosowanie go do 
indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników projektu 

• Jeśli jakiekolwiek miejsca realizacji projektu zostaną wybrane w trakcie realizacji 
wnioskodawca powinien zobowiązać się do umieszczenia w kryteriach wyboru 
warunku dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
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Tworząc wniosek zwróć szczególną uwagę na następujące kwestie: (3/4) 



Część 5 Budżet: 
Sprawdzenie, czy budżet projektu uwzględnia ewentualne 
koszty dodatkowe wynikające z konieczności 
zabezpieczenia specjalnych potrzeb uczestników będących 
osobami niepełnosprawnymi (katalog tych kosztów nie jest 
zdefiniowany; wysokość i rodzaj tych kosztów podlega 
ocenie). 
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Tworząc wniosek zwróć szczególną uwagę na następujące kwestie: (4/4) 



W jakich przypadkach projekt nie realizuje zasady 
dostępności?  

• Brak jakichkolwiek informacji we wniosku o dofinansowanie.  

• Stosowanie ogólnych sformułowań, np. projekt jest zgodny z 
zasadą równości szans, projekt jest dostępny dla wszystkich. 

• Pominięcie we wniosku kwestii dot. zasady niedyskryminacji 
nie pozwala jednocześnie uznać kryterium za spełnione 
warunkowo, gdyż warunkiem wskazanym przez 
oceniającego nie może być wprowadzenie do wniosku 
zupełnie nowych i wcześniej w nim nie zawartych informacji 
w danym zakresie.  

• Ocena warunkowa musi mieć zakotwiczenie w postaci 
informacji odnoszących się do danego kryterium, które 
zdaniem oceniającego należy jedynie uzupełnić lub wyjaśnić.  
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Warto przeczytać: 

 

• Fundusze Europejskie bez barier:       
https://www.power.gov.pl/dostepnosc 

• Dokumenty z obszaru równości szans i niedyskryminacji: 
http://www.power.gov.pl/strony/o-
programie/dokumenty/#/24204=3153  
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Wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania w projekcie następujących 
wskaźników określonych w SZOOP PO WER:  

wskaźnik produktu: liczba osób objętych wsparciem w ramach programów 
mobilności ponadnarodowej 

           mierzony na bieżąco / co najmniej raz na kwartał 

           podpisanie umowy  uczestnik - beneficjent 

wskaźnik rezultatu: liczba osób, które nabyły kompetencje zawodowe lub 
kluczowe po opuszczeniu programu 

          wartość docelowa: min. 90% wskaźnika produktu, 

          pomiar do 4 tygodni od zakończenia wsparcia, 

          obowiązkowe elementy sposobu pomiaru:   

zdefiniowanie grupy docelowej i efektów uczenia się, weryfikacja nabycia 
kompetencji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia, 
porównanie uzyskanych wyników z przyjętymi wymaganiami 24 

Punkt 3.1.1                                                                                                    Wskaźniki 



potencjał finansowy ≠ obrót finansowy!  

Etap oceny formalnej: 

Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi* ponoszący wydatki w danym projekcie z 
EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. 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.  

Etap oceny merytorycznej:  

Wskazanie zasobów finansowych wnoszonych do projektu przez wnioskodawcę i 
partnerów 
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Potencjał Wnioskodawcy i Partnerów jest oceniany w kontekście oceny zdolności 
do efektywnej realizacji projektu jako opis zasobów, jakimi dysponuje i jakie 
zaangażuje w realizację projektu.  

Punkt 4.3                                                                       Potencjał wnioskodawcy i partnerów 
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Punkt 4.3                                                                       Potencjał wnioskodawcy i partnerów 

 kadrowy/merytoryczny - kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji 
projektu oraz ich planowana funkcja w projekcie 

 dotyczy zarówno personelu merytorycznego jak i obsługowego 

 wszystkie kluczowe osoby zaangażowane w realizację projektu 

 w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, które wnioskodawca 
oddeleguje do realizacji projektu. Osoby związane z wnioskodawcą stosunkiem 
cywilnoprawnym co do zasady nie będą stanowiły jego potencjału kadrowego 

 
 techniczny – zasoby posiadane przez wnioskodawcę, które będą zaangażowane do 
realizacji projektu  

 przede wszystkim sprzęt i warunki lokalowe wnioskodawcy i partnerów i sposób ich 
wykorzystania w ramach projektu 

UWAGA: Nie należy wskazywać potencjału, który nie będzie wykorzystywany do celów 
realizacji projektu 

 



uzasadnienie, dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów jest adekwatne do 
zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności 
wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej: 

 w obszarze wsparcia projektu  ORAZ 

 na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt ORAZ 

 na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu. 

Opis działań podejmowanych w okresie ostatnich 3 lat (2013-2016) oraz 
efektów tych działań 

Instytucje, które mogą potwierdzić opisany potencjał 
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Punkt 4.4                                                                                          Potencjał  społeczny 



Część II 
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Kwota przeznaczona na konkurs: 16 800 000 PLN  

- Maksymalne dofinansowanie: 97,00% (16 296 000 PLN) 

- Minimalny udział wkładu własnego: 3,00% 

 
• Średni koszt wsparcia jednego uczestnika: 10 000 PLN – wyliczany 

automatycznie w części V wniosku „Budżet projektu”  - dotyczy zarówno 
kosztów bezpośrednich i pośrednich  

• Regulamin konkursu nie określa maksymalnej wartości projektu 
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Specyfika konkursu  
nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-0003/16 



 

Wnioskodawca jest odpowiedzialny w szczególności za:  

 

rekrutację uczestników zgodnie z kryteriami wskazanymi w regulaminie i 
we wniosku o dofinansowanie 

przygotowanie uczestników do wyjazdu (ustalenie IPMP) 

zorganizowanie pobytów za granicą w celu odbycia stażu, praktyki lub 
job shadowing  

1 uczestnik = 1 mobilność 

1 mobilność = do 10 dni roboczych  

1 instytucja przyjmująca = max. 20% uczestników projektu 

zapewnienie systemu raportowania z programu mobilności (raport 
uczestnika przedstawiany przedstawicielowi instytucji wysyłającej) 
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Zadania realizowane w projekcie (1/5) 



 To Wnioskodawca proponuje zadania, które będą zrealizowane w 
ramach projektu 

 

 Wszystkie zadania określone we wniosku o dofinansowanie muszą być 
zrealizowane 

 

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu będą weryfikowane 
założenia co do zaplanowanych zadań, zgodnie z przyjętymi kryteriami 
oceny 
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Zadania realizowane w projekcie (2/5) 

Po zakończeniu realizacji projektu nastąpi weryfikacja, czy  
w wyniku działań w projekcie osiągnięto założone wskaźniki.  



1. Szczegółowy opis zadania: 

• planowany sposób realizacji 

w tym rodzaj i charakter udzielanego wsparcia wraz ze wskazaniem liczby osób, które otrzymają wsparcie 
w ramach projektu 

• uzasadnienie potrzeby/niezbędności jego realizacji 

• wskazanie działań na rzecz wyrównywania szans K i M oraz działań na 
rzecz realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
ON 

2. Przyporządkowanie zadania do odpowiednich wskaźników: 

• określone w punkcie 3.1.1 WOD 

• wskazanie wartości, która zostanie osiągnięta w ramach zadania 

• wszystkie wskaźniki produktu z części 3.1.1 

• wybrane wskaźniki rezultatu, o ile mają bezpośredni związek z danym 
zadaniem 
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Zadania realizowane w projekcie (3/5) 



3. Przypisanie partnerów do zadań 

• opis podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 

• podstawa dokonania podziału budżetu na poszczególnych partnerów i 
wnioskodawcę 

4. Wskazywanie zadań zgodnie z przewidywaną kolejnością ich 
realizacji  
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Zadania realizowane w projekcie (4/5) 

W przypadku projektów współpracy ponadnarodowej beneficjent 
wskazuje wszystkie zadania w projekcie, nawet jeśli nie są one 
finansowane z projektu budżetu. 



 - Celem głównym 
projektu  

- Wskaźnikami  - Budżetem 

- 
Harmonogramem 
realizacji projektu  

- Grupą docelową 
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Zadania realizowane w projekcie (5/5) 

Proszę pamiętać o spójnym i logicznym powiązaniu 
wskazywanych zadań ze sobą oraz z:   



Ocenie merytorycznej podlega prawidłowość sporządzenia budżetu 
projektu, w tym: 

Kwalifikowalność wydatków 

Niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów 

Racjonalność i efektywność wydatków 

Poprawność uzasadnienia wydatków 

Zgodność ze stawkami rynkowymi oraz ze standardem i cenami 
rynkowymi określonymi w regulaminie konkursu (zał. nr 14) 

 

Budżet powinien bezpośrednio wynikać z opisanych wcześniej zadań i ich 
etapów 
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Budżet projektu (1/16) 



• Koszty dotyczące realizacji 
poszczególnych zadań 
merytorycznych w projekcie 

Koszty 
bezpośrednie 

• Koszty administracyjne 
związane z realizacją 
projektu 

Koszty 
pośrednie 

Budżet projektu (2/16) 

Każdy wydatek zaplanowany w budżecie musi być niezbędny  
i odpowiednio uzasadniony w Uzasadnieniu wydatków  
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Koszty bezpośrednie 

 Koszty bezpośrednie - przedstawienie kosztów kwalifikowalnych w podziale na 
zadania merytoryczne (budżet zadaniowy) 

 
 Limit poszczególnych zadań merytorycznych powinien wynikać ze szczegółowej 

kalkulacji kosztów jednostkowych wykazanej we wniosku o dofinansowanie, tj. 
szczegółowym budżecie projektu.  
 

 Koszty bezpośrednie w ramach projektu powinny zostać oszacowane należycie  
z zastosowaniem warunków i procedur kwalifikowalności określonych w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków. 
 

 Przy kalkulacji kosztów należy uwzględnić zapisy załącznika nr 14 do regulaminu 
konkursu, które stanowią zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych 
wydatków w ramach PO WER. 

Budżet projektu (3/16) 
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Budżet projektu (4/16) 
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• straty wynikające z różnic kursowych;  

• koszty  pośrednie  wynikające  z  przygotowania,  
realizacji  czy  ewaluacji  programu  mobilności 
zarówno po stronie instytucji wysyłającej jak i 
przyjmującej;  

• koszty  związane  z  transportem  samochodem  
prywatnym  na  miejsce odbywania  mobilności, 
chyba że ww. wydatek zostanie odpowiednio 
uzasadniony względami ekonomicznymi;  

• koszty związane z nadbagażem uczestnika;   

• koszty związane ze zmianą rezerwacji biletu 
uczestnika;  

• koszty pośrednie partnera ponadnarodowego; 

• wydatki związane z pozyskaniem sprzętu; 

• koszty związane z finansowaniem programów 
mobilności do Polski; 

• koszty zw. z zatrudnieniem tłumacza. 

W projektach nie 
będą 

kwalifikowalne 
następujące 

koszty: 



Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie ryczałtem  

Koszty zarządzania projektem i działania informacyjno – promocyjne rozliczane są wyłącznie  
w ramach kosztów pośrednich 

Zlecenie usług merytorycznych nie pomniejsza podstawy wyliczenia kosztów pośrednich 

Wartość wydatków poniesionych przez partnerów ponadnarodowych w projektach 
ponadnarodowych pomniejsza podstawę wyliczenia kosztów pośrednich 

Najważniejsze zmiany w stosunku do okresu 2007-2013: 

Budżet projektu (5/16) 

Koszty pośrednie: 

 Są to koszty, których nie można wykazać w kosztach bezpośrednich 
projektu. 

 Stanowią one koszty administracyjne związane z obsługą projektu. 
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Przykładowy katalog kosztów pośrednich: 

 Koszty personelu zarządzającego projektem 

 Koszty zarządu (wynagrodzenie osób uprawnionych do reprezentowania 
jednostki) 

 Koszt personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, 
administracyjna, sekretariat) 

 Koszty obsługi księgowej 

 Koszt utrzymania powierzchni biurowych 

 Wydatki związane z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku na rzecz 
projektu 

 Działania informacyjno – promocyjne projektu 

 

 

 

 

 

Budżet projektu (6/16) 
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 Opłaty za energię elektryczną, gazową, wodę w zakresie związanym z obsługą 
administracyjną projektu 

 Koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych związanych z obsługą 
administracyjną projektu 

 Koszty ksero związane z obsługą administracyjną projektu 

 Koszty materiałów biurowych związanych z obsługą administracyjną projektu 

 Koszty ubezpieczeń majątkowych 

 Koszty ochrony 

 Koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu 

 Koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy 

 

 

 

 

Budżet projektu (7/16) 

41 



Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem 
następujących stawek ryczałtowych: 
 25 % kosztów bezpośrednich – projekty do 1 mln PLN włącznie; 

 20 % kosztów bezpośrednich – projekty powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie; 

 15 % kosztów bezpośrednich – projekty powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie 

 10 % kosztów bezpośrednich – projekty powyżej 5 mln PLN. 

Podstawą wyliczenia kosztów pośrednich jest ogół kosztów bezpośrednich 

ALE 

Podstawa wyliczenia kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, tj. wartość 
wydatków bezpośrednich ulega pomniejszeniu o wartość wydatków poniesionych 
przez partnerów ponadnarodowych w projektach ponadnarodowych 

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której koszty pośrednie zostaną wykazane w 
ramach kosztów bezpośrednich 

 

Budżet projektu (8/16) 
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Rozliczanie wydatków partnera ponadnarodowego  

 Kwalifikowalne są wydatki partnera ponadnarodowego związane z 
merytorycznym zakresem wsparcia realizacji IPMP – nie ma możliwości 
finansowania kosztów pośrednich partnera ponadnarodowego 

 Koszty na nawiązanie partnerstwa ponadnarodowego – do 4 000 PLN, 
niezależnie od liczby partnerów ponadnarodowych 

 Finansowanie wydatków następuje w formie refundacji kosztów poniesionych 
przez partnera  

 Rozliczenie odbywa się na podstawie zestawienia dokumentów 
potwierdzających poniesienie wydatków, sporządzanego  przez danego partnera 

 Partner ponadnarodowy zobowiązany jest ponosić wydatki na realizację zadań 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  

 Partner ponadnarodowy składa oświadczenie o kwalifikowalności VAT 

 

Budżet projektu (9/16) 
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Finansowanie 
projektu 

97,00% dofinansowanie 

EFS 
Środki 

BP 

3,00% wkład własny 

Budżet projektu (10/16) 
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Środki finansowe Wkład niepieniężny 

 Stanowi pokrycie wydatków kwalifikowalnych w projekcie (min. 3,00%),  
które nie zostaną Wnioskodawcy przekazane w formie 
dofinansowania 

 Wykazywany we wniosku o dofinansowanie 

 Wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego 

 Źródłem finansowania mogą być środki prywatne i publiczne (np.  
z budżetu JST, Funduszu Pracy, PFRON) 

 Wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów 
pośrednich 
 

Budżet projektu (11/16) 
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Wkład własny 



Wkład finansowy/pieniężny: 

 Stanowi część lub całość wkładu własnego wniesionego na 
rzecz projektu 

  Możliwy do wniesienia w następujących formach: 

 

 

 

 

 

O formie wniesienia wkładu własnego, w tym wkładu 
niepieniężnego, decyduje Wnioskodawca. 

W ramach 
kosztów  

pośrednich 

Koszt 
utrzymania sal 
szkoleniowych 

Koszt 
wynajmu sal 

szkoleniowych 

Budżet projektu (12/16) 
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Wkład niepieniężny/rzeczowy: 

 Stanowi część lub całość wkładu własnego wniesionego na 
rzecz projektu 

  Możliwy do wniesienia w następujących formach: 

 

 

 

 

 

O formie wniesienia wkładu własnego, w tym wkładu 
niepieniężnego, decyduje Wnioskodawca. 

Nieruchomości Urządzeń 
Materiałów 
(surowców) 

Wartości 
niematerialnych 

i prawnych  
Ekspertyz 

Nieodpłatna 
praca 

wolontariusza 

Budżet projektu (13/16) 
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Wkład niepieniężny/rzeczowy opisywany jest w uzasadnieniu: 

 wysokość wnoszonego wkładu własnego 

 sposób wyceny wkładu własnego 

 forma wniesienia wkładu 

 w przypadku projektów partnerskich – przez kogo jest 
wnoszony (beneficjent, partner, strona trzecia) 

 

Informacja podana w uzasadnieniu powinna być zgodna z 
opisem potencjału technicznego lub kadrowego. 

 

 

 

 

 

 

Budżet projektu (14/16) 
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Warunki kwalifikowalności wkładu niepieniężnego: 

 Wartość  wkładu niepieniężnego została odpowiednio udokumentowana 

 Wartość przypisana wkładowi niepieniężnemu odpowiada stawkom 
rynkowym 

 Wartość i dostarczenie wkładu niepieniężnego mogą być poddane niezależnej 
ocenie i weryfikacji 

 

Budżet projektu (15/16) 
 

Nieodpłatna praca wykonywana przez wolontariuszy zgodnie z ustawą z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(wolontariusz jest świadomy nieodpłatności swojej pracy, realizuje 
określone zadania, w ramach wolontariatu nie może być wykonywana 
nieodpłatna praca dotycząca zadań realizowanych przez personel opłacany 
w ramach projektu). 
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Wycena pracy wolontariusza: 

 powinna uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku 
jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych, 

 określona jest z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie, 

 określona z uwzględnieniem średniej wysokości wynagrodzenia za dany rodzaj 
pracy obowiązującej u danego pracodawcy lub w danym regionie (wyliczonej 
np. w oparciu o dane GUS), lub płacy minimalnej określonej na podstawie 
obowiązujących przepisów. 

 

 

 

 

 

 

Budżet projektu (16/16) 
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Jeśli beneficjent zdecyduje się na wycenę pracy wolontariusza na podstawie płacy 
minimalnej określonej na podstawie obowiązujących przepisów, nie ma obowiązku 
określania i dokumentowania wysokości stawki poprzez dane dotyczące stosowanych 
stawek u danego pracodawcy lub w danym regionie (np. w oparciu o dane GUS). 



        
        

      Dziękujemy za uwagę! 
  

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 

Ministerstwo Rozwoju 

 

konkurs.mobilnosc@mr.gov.pl 
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