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Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 

Konkurs otwarty nr 2/POKL/8.1.2/2013 

 

Procedura przyspieszonego wyboru projektów 

 

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach  

Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”,  

Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,  

Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

W ramach konkursu można składać projekty obejmujące swym zakresem (typy projektów): 

 

1. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych 

zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie 

tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.: 

 szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach 

projektu); 

 poradnictwo psychologiczne; 

 pośrednictwo pracy; 

 staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie; 

 subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy; 

 bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez 

zastosowanie następujących instrumentów: 

 doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy 

i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, 

 przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. 

PLN na osobę, 
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 wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie 

pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość 

minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone 

z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, 

które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu),  

 jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała 

zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub 

zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia. 

 

Outplacement to usługi rynku pracy świadczone na rzecz pracownika znajdującego się 

w okresie wypowiedzenia umowy o pracę/stosunku służbowego lub zagrożonego 

zwolnieniem z pracy. Outplacement może obejmować w szczególności: poradnictwo 

zawodowe i psychologiczne, pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy, finansowanie 

szkoleń i kursów przekwalifikowujących, kursów doszkalających, środki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej. 

 

UWAGA! 

W przypadku typu wsparcia dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub 

zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych 

u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie 

tworzenia i wdrażania programów typu outplacement – pomoc publiczna nie wystąpi 

wówczas, gdy pracownicy objęci programem ouplacementowym nie zostaną zatrudnieni 

u tego samego pracodawcy przed upływem okresu 6 miesięcy od zakończenia stosunku pracy. 

Beneficjent realizujący projekt powinien poinformować przedsiębiorcę (m.in. poprzez 

zawarcie odpowiednich zapisów w umowie szkoleniowej), iż niespełnienie powyższego 

obowiązku będzie rodziło konsekwencje związane z udzieleniem pomocy publicznej. 

 

UWAGA! 

W przypadku szkoleń stanowiących element projektu outplacementowego, uczestnikom 

projektu może być przyznany dodatek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 
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4,00 PLN brutto1 za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Poza wskazaną kwotą dodatku 

Wnioskodawca zobowiązany jest do uwzględnienia w budżecie projektu:  

 zaliczki na podatek dochodowy, 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

 składek na ubezpieczenia społeczne. 

 

UWAGA! 

Realizacja projektów przewidujących wsparcie dla osób zamierzających uruchomić 

działalność gospodarczą musi być zgodna z zapisami Wytycznych Instytucji 

Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach 

Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz 

Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim zatwierdzonymi przez 

Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie uchwały nr 2271/179/IV/2012 

z dnia 21.08.2012 r. 

Ze względu na zawarte w powyższym dokumencie informacje niezbędne zarówno 

na etapie realizacji projektu, jak i przygotowywania wniosku o dofinansowanie, IOK 

zaleca Beneficjentom zapoznanie się z Wytycznymi przed przystąpieniem do prac nad 

przygotowaniem projektu i uwzględnieniem ich zapisów w składanym wniosku. 

Przedmiotowy dokument dostępny jest na stronie internetowej http://efs.wup-katowice.pl 

w zakładce dokumenty do pobrania. 

 

UWAGA ! 

W ramach projektów złożonych w odpowiedzi na niniejszy konkurs co do zasady nie ma 

możliwości realizacji projektów zakładających występowanie pomocy publicznej. Jednak 

w przypadku wystąpienia pomocy publicznej Wnioskodawca podczas przygotowywania 

projektu i jego realizacji zobowiązany jest do przestrzegania zasad związanych z udzielaniem 

pomocy publicznej i jej wykorzystaniem określonych m.in. w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U.  z 2010 r. Nr 239, poz. 1598 z późn. 

zm.) oraz w Zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (wersja z dnia 10 

                                                 
1
 Kwotę dodatku w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto należy rozumieć jako: nie  pomniejszoną  

o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, nie pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, 

nie pomniejszoną o składki społeczne, które finansuje w całości beneficjent (w związku z tym dodatkowo, 

oprócz kwoty dodatku, składki te powinny zostać uwzględnione przez beneficjenta w budżecie projektu). 

http://www.wup-katowice.pl/
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lutego 2011 r.). W takim przypadku wniosek musi zawierać wszelkie wymagane zasadami 

informacje, m.in. zapisy odnoszące się do spełnienia warunków wywołujących efekt zachęty. 

Dokument Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL stanowi jedynie materiał 

pomocniczy i informacyjny. 

 

Konkurs ma charakter otwarty. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie 

prowadzony od 19 listopada 2013 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 

8
00

 do 15
00

) do wyczerpania limitu środków na konkurs lub do zamknięcia konkursu 

uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP w Katowicach
2
. W ramach Konkursu będzie 

stosowana procedura przyspieszonego wyboru projektów. 

 

Wnioski o dofinansowanie projektów będą przyjmowane w siedzibie Instytucji 

Organizującej Konkurs, tj. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, 

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, pokój nr 2 (Zespół ds. Promocji i Informacji). 

 

Wnioski można składać osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty. 

 

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do IOK. 

Wnioski złożone po zakończeniu naboru (tj. po godzinie 15
00

 ostatniego dnia naboru) 

pozostają bez rozpatrzenia. 

 

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się: 

 

- O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 

podstawie przepisów odrębnych), które nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również 

z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych 

odrębnymi przepisami
3
 i jednocześnie spełniają kryteria horyzontalne, szczegółowe kryteria 

                                                 
2
 Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów… między datą zamieszczenia ogłoszenia 

(„internetowego”) na stronie internetowej IOK, a datą zamknięcia lub  zawieszania konkursu nie może upłynąć  

mniej niż 20 dni roboczych. 
3
 Przedmiotowy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie projektu (punkt V- oświadczenie). 
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dostępu i formalne oraz ogólne kryteria merytoryczne - określone w punkcie 4.2 i 4.4 

dokumentacji konkursowej. 

- O dofinansowanie ubiegać się może także podmiot zagraniczny nieposiadający siedziby na 

terytorium Polski przy założeniu, że wsparcie udzielane w ramach projektu realizowanego 

przez ten podmiot przyczyniać się będzie do rozwiązania konkretnych problemów na terenie 

województwa śląskiego. Dodatkowo warunkiem uzyskania dofinansowania przez podmiot 

zagraniczny jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wszystkimi 

załącznikami w języku polskim oraz podpisanie umowy o dofinansowanie sporządzonej 

w tej wersji językowej. 

- Zgodnie z zapisami szczegółowego kryterium dostępu (dotyczy również podmiotów 

zagranicznych):  

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności 

podmiotu) na terenie województwa śląskiego z możliwością udostępnienia pełnej 

dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość 

osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

Powyższe kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach typu projektów 

wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej.  

- O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się 

o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), tj. podmioty, które 

w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie 

z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), tj. 

 podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych 

niezgodnie z przeznaczeniem, w sposób powodujący niezrealizowanie pełnego zakresu 

rzeczowego projektu, określonego w umowie o dofinansowanie projektu. 

Na finansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest 

kwota: 
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Ogółem:  10 000 000,00*  PLN4 

w tym wsparcie finansowe EFS: 8 500 000,00  PLN 

w tym wsparcie finansowe krajowe:  1 500 000,00  PLN 

*niniejsza alokacja może ulec zmianie z uwagi na dostępność środków w Działaniu 8.1 

 

UWAGA ! 

Kwota, którą dysponuje IOK na projekty w ramach Działania 8.1 PO KL w miesiącu 

ogłoszenia konkursu tj. w listopadzie br. może być różna od kwoty środków dostępnych  

w miesiącu podpisywania umów, w wyniku zmiany kursu EURO i wyczerpywania się 

alokacji. 

Kwota dostępnych środków w ramach Działania 8.1 PO KL jakie można zaangażować 

w danym miesiącu w ramach zawieranych umów, jest wyliczana zgodnie z metodologią 

uregulowaną w treści Porozumienia nr 4/2007 z dnia 24 września 2007 r. w sprawie 

dofinansowania Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartego z Instytucją Pośredniczącą Województwa 

Śląskiego. Zgodnie z przedmiotową metodologią, do wyliczenia dostępnych środków 

stosowany jest kurs EURO według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia 

roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia 

dostępnych środków, o ile, za zgodą Instytucji Pośredniczącej, Instytucja Zarządzająca 

PO KL w porozumieniu z Ministrem Finansów nie określi inaczej.  

Wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów łącznie w ramach Działania 8.1 

nie może przekroczyć kwoty wyrażonej w EURO, która została przekazana na realizację 

Działania 8.1 na podstawie ww. Porozumienia. 

 

1. Ogólne kryteria formalne 

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów 

projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny 

formalnej (na podstawie dokumentacji konkursowej i zasad dokonywania wyboru). Dotyczą 

                                                 
4
 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zastrzega sobie prawo nieprzyznania wszystkich dostępnych środków 

w ramach alokacji na dany konkurs. W ramach wskazanej alokacji zostanie utworzona rezerwa  

w wysokości do 5%, która nie zostanie zakontraktowana do czasu rozstrzygnięcia wszystkich odwołań oraz 

rezerwa w wysokości 5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje wartości projektów. 
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one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem 

wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. 

Stosowane będą następujące kryteria formalne:  

 wniosek złożono w terminie wskazanym przez Instytucję Organizującą Konkurs;  

 wniosek złożono we właściwej instytucji (przez właściwą instytucję należy rozumieć 

IOK, czyli Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach);  

 wniosek wypełniono w języku polskim;  

 wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą 

instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i z dokumentacją konkursową5;  

 wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych 

instrumentów finansowych;  

 okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL;  

 roczny obrót
6
 projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki 

partnera)  jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie
7
 (zgodnie  

z zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu); 

 wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie  

o konkursie). 

 

Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1” tzn. „spełnia –  

nie spełnia”.  

 

Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny 

formalnej, bez możliwości ich poprawy lub uzupełnienia 

(z zastrzeżeniem pkt. 4.1.2 i pkt. 4.1.3 dokumentacji konkursowej). 

 

                                                 
5
 IOK nie dopuszcza możliwości uzupełniania ręcznego jakiejkolwiek części wniosku (za wyjątkiem podpisów). 

W przypadku występowania cross-finansingu, kosztów pośrednich oraz pomocy publicznej obowiązkowo należy 

wypełnić odpowiednie pola znajdujące się pod szczegółowym budżetem projektu. 
6
 Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku  

na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów 

operacyjnych oraz przychodów finansowych. W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności 

gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy 

rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania  

na realizację projektów), a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – wartość wydatków 

poniesionych w poprzednim roku przez danego projektodawcę/partnera. 
7
 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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1.2. W przypadku kryterium: wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie 

z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (i właściwą dokumentacją 

konkursową) Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość 

poprawiania/uzupełniania wyłącznie określonych poniżej błędów formalnych nie 

powodujących zmiany sumy kontrolnej wniosku:  

 brak w części V wniosku czytelnego podpisu
8
 osoby upoważnionej; 

 podpisanie wniosku w części V przez inną osobę(osoby) niż wskazana (wskazane) w 

pkt. 2.6 wniosku;  

 brak co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu wniosku; 

 kopie dokumentów niepotwierdzone/nieprawidłowo potwierdzone za zgodność 

z oryginałem,  

 wersja elektroniczna niemożliwa do odczytania lub brak wersji elektronicznej,  

 niezgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej typ nośnika 

danych, na którym zapisano wersję elektroniczną,  

 niezłożenie wniosku w dwóch egzemplarzach papierowych (oryginał oraz kopia),  

 podpis wnioskodawcy nie znajduje się dokładnie w polu do tego przeznaczonym (pkt. V 

wniosku), jednakże jest umieszczony w innym miejscu strony, na której znajduje się 

przedmiotowy punkt,  

 brak podpisu i pieczęci Partnera/Partnerów w części V wniosku, jeżeli projekt jest 

realizowany w partnerstwie (nie dotyczy partnerów zagranicznych),  

 wypełnienie wniosku wyłącznie przy użyciu wersji Edytor (wersja off-line), tj. brak 

wczytania pliku XML do GWA on-line, czego skutkiem jest pojawienie się stosownej 

informacji w górnej części pierwszej strony wniosku. 

 

Nie dopuszcza się możliwości poprawiania/uzupełniania błędów formalnych 

powodujących zmianę sumy kontrolnej (za wyjątkiem pkt. 4.1.3). 

 

1.3 W przypadku kryterium: wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi 

na ogłoszenie o konkursie), Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość 

poprawienia/uzupełnienia wskazanych poniżej błędów formalnych powodujących zmianę 

sumy kontrolnej wniosku: 

                                                 
8
 Czytelny podpis to pieczęć imienna i parafa lub podpis złożony na tyle starannie, aby Oceniający mógł 

odczytać nazwisko podpisanego i na tej podstawie mógł stwierdzić, że podpisała się osoba wskazana w pkt. 2.6 

wniosku. 
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 w przypadku złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie projektu, w którym  

w punkcie 1.4 błędnie określono województwo w ramach tzw. komponentu 

regionalnego PO KL (prawidłowo: śląskie) 

 w przypadku złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie projektu, w którym  

w punkcie 1.5 błędnie określono instytucję, do której wniosek zostanie złożony 

(prawidłowo: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach) 

 brak zgodności numeru konkursu w punkcie 1.6 wniosku o dofinansowanie projektu  

z numerem konkursu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie i dokumentacji 

konkursowej dla Podziałania 8.1.2 PO KL – poprzez dodanie lub odjęcie cyfr/liter  

do prawidłowego numeru konkursu
9
 

 w przypadku złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie projektu, w którym w punkcie 

1.9 błędnie określono obszar realizacji projektu, o ile z treści wniosku wynika, że obszar 

ten jest poprawny. 

 

IOK pisemnie informuje projektodawcę o wynikach oceny merytorycznej, ewentualnej 

konieczności negocjacji i/lub uzupełnienia wniosku w związku z uchybieniami formalnymi 

wskazanymi powyżej, stwierdzonymi na etapie oceny formalnej.  

 

Wniosek i/lub złożone wraz z nim załączniki mogą być uzupełnione i/lub skorygowane  przez 

projektodawcę jednokrotnie w zakresie wskazanym przez IOK.  Wraz ze skorygowanym 

wnioskiem Wnioskodawca składa oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 

7.7 do dokumentacji konkursowej) o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych, niż 

dopuszczone w procesie uzupełnienia wniosku na etapie oceny formalnej.  

 

2. Szczegółowe kryteria dostępu 

 

Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców i podlegają 

weryfikacji podczas oceny formalnej lub merytorycznej wniosku.  

 

Szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej: 

1. Okres realizacji projektu nie przekracza terminu 30 czerwca 2015 r.  

                                                 
9
 IOK wprowadziło podpunkt zgodnie z wytycznymi MRR. 
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Wskazanie maksymalnego terminu realizacji projektu jest istotne z punktu widzenia 

rozliczenia środków przekazanych na realizacje projektów w okresie programowania  

2007 - 2013. 

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na podstawie treści wniosku.   

 

2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa śląskiego  

(w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 

śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów 

posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego). 

Realizacja projektów na terenie województwa śląskiego jest uzasadniona regionalnym 

charakterem wsparcia. Wskazanie jako grupy docelowej osób zamieszkujących lub osób 

pracujących na terenie województwa śląskiego jest zgodne z zasadą zapewnienia szerokiego 

dostępu do wsparcia udzielonego w ramach PO KL.  

Kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach typu projektów wskazanych 

w rozdziale I dokumentacji konkursowej.  

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na podstawie treści wniosku.  

 

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną podmiotu) 

na terenie województwa śląskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 

wdrażanego projektu oraz zapewnia uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu 

z kadrą projektu.  

Prowadzenie biura projektu na terenie województwa śląskiego przez Projektodawcę jest 

uzasadnione regionalnym charakterem wsparcia. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich 

w województwie śląskim będzie ułatwione poprzez zlokalizowanie administracji projektów 

na terenie woj. śląskiego (lokalizacja administracji projektów zgodna z kryterium obszaru 

realizacji projektów). Prowadzenie biura przez podmiot realizujący projekt na terenie 

województwa śląskiego pozytywnie wpłynie na efektywność realizacji projektu, 

w szczególności kwestie organizacyjne przedsięwzięcia i dostępność dla grup docelowych 

objętych wsparciem, jak również ułatwi współpracę z instytucjami zaangażowanymi w proces 

wdrażania i działania monitorująco-kontrolne.  
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Jednocześnie kryterium nie wyklucza jako partnerów w projekcie podmiotów spoza 

województwa śląskiego. Kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach typu 

projektów wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej.  

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na podstawie treści wniosku.  

 

4. Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej 

rundy konkursowej.  

Ograniczenie liczby wniosków złożonych przez jednego wnioskodawcę w ramach konkursu 

wynika z faktu, iż beneficjenci składają dużą liczbę wniosków o dofinansowanie projektów. 

W przypadku rekomendowania wszystkich do dofinansowania występują problemy 

z zapewnieniem odpowiedniego zaplecza organizacyjno – finansowego niezbędnego do 

właściwej realizacji projektu. Ograniczenie to przyczyni się do stworzenia warunków 

umożliwiających korzystanie z dofinansowania realizacji projektów większej liczbie 

projektodawców. Kryterium odnosi się do sytuacji, gdy określony podmiot występuje 

w charakterze beneficjenta (wnioskodawcy) składającego jeden lub dwa wnioski w ramach 

ogłoszonego konkursu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby złożonych 

wniosków przez jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie 

złożone przez niego wnioski w związku z niespełnieniem kryterium dostępu. W sytuacji 

wycofania jednego lub dwóch wniosków o dofinansowanie projektodawca może złożyć 

powtórnie wniosek (lub dwa wnioski). Nie wyklucza to sytuacji, w której dany podmiot może 

występować w charakterze partnera w ramach innych złożonych wniosków do tego samego 

konkursu.  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie listy wniosków złożonych w odpowiedzi na 

konkurs. 

 

Szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 

 

5. Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji, osiągnięcie wskaźnika efektywności 

zatrudnieniowej (informującego o odsetku uczestników, którzy w okresie do trzech miesięcy  

następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie, podjęli zatrudnienie) na 

poziomie: 

 ▪  co najmniej 55%, w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego 

wg stanu na koniec 2012 r. wyniosła 10% i poniżej; 
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 ▪  co najmniej 50%, w  przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego 

wg stanu na koniec 2012 r. wyniosła od 10,1% do 13%; 

 ▪  co najmniej 45%, w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego 

wg stanu na koniec 2012 r. wyniosła od 13,1% do 16,5%; 

 ▪  co najmniej 40%, w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego 

wg stanu na koniec 2012 r. wyniosła od 16,6% do 21%; 

 ▪  co najmniej 35%, w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego 

wg stanu na koniec 2012 r. wyniosła powyżej 21%. 

 

W II kwartale 2013 r. liczba osób bezrobotnych ukształtowała się na poziomie 209 tys., 

tj. wyższym w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o ponad 10%. W ubiegłym roku 

zwolnieniami grupowymi na podstawie wcześniejszych zgłoszeń, objętych zostało 8 335 

osób. W ujęciu rocznym liczba zwolnionych w ramach tzw. grupówek wzrosła o 3,4 tys. 

(w 2011 r. pracę z tytułu zwolnień grupowych utraciło 4 895 osób).W okresie od stycznia do 

czerwca br. w wyniku zwolnień grupowych dokonanych przez około 85 przedsiębiorstw 

zatrudnienie utraciło 6267 osób. Wśród nich zdecydowana większość, to byli pracownicy 

przedsiębiorstw działających w sektorze prywatnym. Wpływ na rosnącą liczbę zwolnień 

grupowych miały redukcje zatrudnienia w spółce Fiat Auto Poland, Przewozach 

Regionalnych, Tauronie. 

 

Wprowadzenie kryterium ma na celu podkreślenie efektywności wsparcia uczestników 

projektu, zwłaszcza w kontekście pomocy w znalezieniu zatrudnienia dla osób zwolnionych, 

przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

 

Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego 

zakończeniu, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wskazanymi 

w instrukcji „Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie” tj. do 3 miesięcy od dnia 

zakończenia realizacji projektu.  

 

6. Projekt zakłada wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub 

zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane 

w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, które zakładają szeroki 

i kompleksowy katalog wsparcia dostosowywanego do indywidualnych potrzeb uczestników. 
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Wnioskodawca w ramach projektu musi zaplanować co najmniej 3 formy wsparcia, które 

będą dobierane do indywidualnych potrzeb poszczególnych uczestników projektu. 

 

Zachęcenie projektodawców do zastosowania kompleksowego i zindywidualizowanego 

podejścia jest szczególnie istotne z uwagi na trudną sytuację osób zwalnianych z pracy 

z przyczyn nie leżących po stronie pracownika. Projekt nie powinien dotyczyć wyłącznie 

wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku. 

 

7. Grupę docelową w projekcie stanowią minimum w 40% osoby zwolnione z pracy 

z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstw przechodzących procesy 

restrukturyzacyjne. 

 

Ze względu na trudną sytuację związaną z grupowymi zwolnieniami, niezbędne jest podjęcie 

działań zapobiegających jej skutkom.  

 

Wsparciem mogą zostać objęte osoby zwolnione (tj. osoby pozostające bez zatrudnienia, 

które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 

6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu). 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. 

 

UWAGA ! 

Wnioskodawca powinien zawrzeć dokładne informacje na temat danego kryterium, np. kto 

będzie stanowił grupę docelową. Niewystarczający będzie zapis informujący, iż dane 

kryterium jest zgodne z Dokumentacją Konkursową. 

 

Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1” tzn. „spełnia 

– nie spełnia”. 

 

Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane  

na etapie oceny formalnej lub pierwszym etapie oceny merytorycznej, bez możliwości 

ich uzupełnienia. 
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3. Ogólne kryteria horyzontalne 

Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące 

kryteria horyzontalne: 

- zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych 

szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym; 

- zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn; 

- zgodność z prawodawstwem krajowym; 

- zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL obowiązującym w dniu ogłoszenia 

konkursu; 

- w przypadku, gdy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL): 

1) całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, rozliczenie kosztów projektu 

następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt iii) 

rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 

1784/1999 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL 

(kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych); 

2) projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie 

wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3 do Wytycznych 

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, rozliczenie kosztów usługi szkoleń 

językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje w oparciu o stawki jednostkowe 

w rozumieniu art. 11 ust. 3 lit. b pkt ii) rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 oraz Wytycznych 

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (kryterium nie ma zastosowania 

w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami sektora 

finansów publicznych). 

Kryteria dotyczące przypadków rozliczania kosztów projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe 

oraz w oparciu o stawki jednostkowe są nowymi kryteriami horyzontalnymi, 

zatwierdzonymi uchwałą nr 88 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 6 grudnia 2011 r. 

w sprawie zatwierdzenia ogólnego kryterium horyzontalnego wyboru projektów Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego stosowania uproszczeń w rozliczaniu środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, o których mowa w rozporządzeniu (WE) 

nr 1081/2006. 



15 

 

UWAGA ! 

W przypadku projektów POKL, których wartość całkowita nie przekracza 100 tys. zł. 

lub występują usługi zestandaryzowane stosowanie uproszczonych metod rozliczania 

kosztów bezpośrednich jest obligatoryjne! (nie dotyczy jednostek sektora finansów 

publicznych) 

UWAGA! 

W przypadku projektów, których wartość nie przekracza 100 tys. PLN lub występują usługi 

zestandaryzowane zachodzi konieczność jednoznacznego poinformowania w treści wniosku 

o dofinansowanie projektu o przyjętej uproszczonej metodzie rozliczania kosztów 

bezpośrednich. 

W związku z powyższym konieczne jest, aby specyfika rozliczania wydatków w formie kwot 

ryczałtowych lub stawek jednostkowych została uwzględniona i odzwierciedlona w zapisach 

wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PO KL. 

Optymalny zakres informacji zamieszczonych we wniosku o dofinansowanie – 

odzwierciedlających zamiar stosowania kwot ryczałtowych – obejmuje: 

Pkt 3.1 – Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu 

 - jakie wskaźniki mają zostać osiągnięte wraz z realizacją każdego z celów objętych kwota 

ryczałtową; 

Pkt 3.3 – Zadania 

 - które zadania w ramach projektu zostaną objęte kwota ryczałtową/ kwotami ryczałtowymi; 

Szczegółowy budżet projektu  - uzasadnienie kosztów 

-zakres kwot ryczałtowych, którymi mają zostać objęte zadania w ramach projektu; 

-sposób wyliczania kwot ryczałtowych w oparciu o wartości poszczególnych zadań wpisane 

do szczegółowego budżetu projektu; 

- jakie dokumenty będą służyły weryfikacji rzeczywistej realizacji każdego z zadań objętych 

kwotą ryczałtową. 

Natomiast zakres informacji zamieszczonych we wniosku o dofinansowanie – 

odzwierciedlających zamiar stosowania stawek jednostkowych – obejmuje: 
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Pkt 3.1 – Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu 

 - jakie wskaźniki mają zostać osiągnięte wraz z realizacją każdego z celów rozliczanych 

stawką jednostkową; 

Pkt 3.3 – Zadania 

 - które zadania w ramach projektu zostaną objęte stawka jednostkową; 

Szczegółowy budżet projektu   

- w polu typu check-box (stawka jednostkowa T/N), należy wybrać opcję TAK, potwierdzając 

tym samym, że dana usługa będzie rozliczana w oparciu o stawkę jednostkową; 

Szczegółowy budżet projektu  - uzasadnienie kosztów 

-wysokość zastosowanych stawek jednostkowych (w wysokości odpowiadającej wysokości 

stawek wskazanych w Wytycznych) 

- jakie dokumenty będą służyły weryfikacji rzeczywistej realizacji każdego z zadań objętych 

stawką jednostkową. 

UWAGA! 

Powyższe zakresy nie są wymagane do spełnienia kryterium, niemniej jednak z treści 

wniosku o dofinansowanie – w sposób niepozostawiający wątpliwości – powinno wynikać, 

że beneficjent zamierza rozliczać projekt kwotami ryczałtowymi/stawkami jednostkowymi. 

W przypadku zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie jakiejkolwiek informacji 

świadczącej o rozliczaniu kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi lub stawkami 

jednostkowymi kryterium horyzontalne uznaje się za spełnione. 

Jednocześnie w przypadku niezamieszczenia we wniosku o dofinansowanie żadnej 

informacji mogącej jednoznacznie świadczyć o rozliczaniu kosztów bezpośrednich kwotami 

ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi kryterium horyzontalne uznaje się 

za niespełnione. 

 

Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1” 

tzn. „spełnia – nie spełnia”. 

 

Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie 

oceny merytorycznej. 
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4. Ogólne kryteria merytoryczne 

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności 

Beneficjenta (Wnioskodawcy) do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania 

projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. 

odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.  

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne: 

 jakości projektu: 

 wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis 

sytuacji problemowej, 

 wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w kontekście 

wskazanego problemu, 

 adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz 

źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości 

pomiaru, 

 opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy tylko projektów, których 

wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł), 

 opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem)  

z punktu widzenia istotnych dla projektu cech, 

 uzasadnienie wyboru grupy docelowej, 

 sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uwzględnienie zasady 

równości szans, w tym równości płci), 

 opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu oraz wskazanie 

wiarygodnych źródeł pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych 

uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym, 

 trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów 

szczegółowych projektu, racjonalność harmonogramu zadań, 

 opis produktów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji zadań, 

 opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia 

do grup docelowych kampanii (dotyczy tylko projektów badawczych 

i informacyjno-promocyjnych), 
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 opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia 

oczekiwanych efektów realizacji danego Priorytetu PO KL, 

 wartość dodana projektu; 

 

 beneficjenta: 

 doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć, 

 sposób zarządzania projektem, 

 zaplecze techniczne oraz kadra zaangażowana w realizację projektu, 

 działania, które będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego 

uczestników, 

 uzasadnienie wyboru partnerów projektu i innych podmiotów (jeżeli dotyczy), 

 rola partnerów i innych podmiotów (jeżeli dotyczy); 

 

 finansowania projektu: 

 niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, 

 racjonalność i efektywność wydatków projektu (zgodnie z zasadą efektywnego 

zarządzania finansami, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach PO KL), 

 kwalifikowalność wydatków, 

 zasadność poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu 

realizacji projektu oraz zgodność z limitem określonym w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, 

 prawidłowość sporządzenia budżetu projektu. 

 

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie 

dokonywana w skali punktowej zgodnie z Kartą oceny merytorycznej.  

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania za spełnienie ogólnych kryteriów 

merytorycznych wynosi 100. 

Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie  

60 punktów ogółem i nie mniej niż 60% punktów możliwych do uzyskania  

w każdym punkcie oceny. 

 

UWAGA ! 
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Informacje zawarte w tabeli znajdującej się pod Szczegółowym budżetem projektu 

(uzasadnienie kosztów) wykraczające poza zakres wskazany w Instrukcji wypełniania 

wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL nie będą brane pod uwagę podczas 

oceny merytorycznej wniosku. Zakres poszczególnych części wniosku omówiony został  

w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu PO KL. 

Pod budżetem – poza obowiązkowym uzasadnieniem wydatków w ramach cross-financingu 

i kosztów rozliczanych ryczałtem – może znaleźć się uzasadnienie np. cen zawyżonych  

w stosunku do stawek rynkowych; opis samego działania czy np. zakresu zadań powinien 

znaleźć się w części III wniosku (Charakterystyka projektu). 

 

5. Szczegółowe kryteria strategiczne 

Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co 

w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w trakcie oceny 

merytorycznej.  

 

Premia przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom, które otrzymają wymagane 

minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych. 

Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe. 

 

W przypadku konkursu stosowane będzie następujące kryterium strategiczne: 

1. Projekt zakłada, iż minimum 30% uczestników projektu będą stanowić osoby 

przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem lub zwolnione z przyczyn zakładu pracy, 

które objęte zostaną działaniami szybkiego reagowania. 

 

Wprowadzone kryterium ma zagwarantować wsparcie dla osób, które zagrożone 

są wykluczeniem z rynku pracy w wyniku pogarszającej się sytuacji ekonomicznej regionu. 

Uzyskanie nowych lub poszerzenie posiadanych kwalifikacji zwiększy ich szanse na 

utrzymanie lub ponowne zatrudnienie w możliwie najkrótszym czasie i pozwoli uniknąć 

długotrwałego bezrobocia. Przedmiotowe kryterium zostało wprowadzone w oparciu 

o rekomendację Instytucji Zarządzającej PO KL zawierającą zakres proponowanych działań 

antykryzysowych w ramach PO KL. Założony pułap 30 % stanowi minimum, 

a wnioskodawca będzie miał prawo jego zwiększenia w przypadku zdiagnozowania (na 
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poziomie projektu) faktycznej potrzeby większego zaangażowania środków na wsparcie osób 

zwolnionych z przyczyn zakładu pracy. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na podstawie treści wniosku.  

Za spełnienie przedmiotowego kryterium przysługuje premia punktowa w wysokości 

30 pkt. 

 

6. Procedura odwoławcza 

6.1 Protest jest pisemnym wystąpieniem podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu 

o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektów, 

podanymi przez IOK w dokumentacji konkursowej (regulaminie konkursu) i uprzednio 

przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO KL, a także procedurami regulującymi proces 

oceny wniosków. Artykuł 30b ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz.712 z późn zm.) określa 

obligatoryjne elementy protestu.  

Protest może dotyczyć każdej fazy oceny projektów, a więc zarówno oceny formalnej, jak 

i merytorycznej, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń 

proceduralnych np. wystąpienie podejrzenia o braku dokonania oceny wniosków przez 

oceniających w sposób niezależny itp.). Każdemu wnioskodawcy przysługuje więc prawo do 

wniesienia zarówno protestu od wyników oceny formalnej, jak i oceny merytorycznej tego 

samego wniosku, jeśli były one negatywne.  

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy środek odwoławczy w postaci protestu przysługuje 

wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu. W art. 30b ust. 2 ustawy 

określono definicję oceny negatywnej. 

Na poziomie PO KL za projekt negatywnie oceniony należy uznać taki, który: 

w przypadku oceny formalnej: 

 nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej oceny,  

w przypadku oceny merytorycznej: 

 nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów 

merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny 
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merytorycznej (zgodnie z systemem wagowym określonym w Karcie oceny 

merytorycznej zawartej w dokumentacji konkursowej) i/lub został odrzucony 

ze względu na niespełnienie kryteriów ujętych w części A Karty oceny merytorycznej, 

 otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów 

merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny 

merytorycznej (zgodnie z systemem wagowym określonym w Karcie oceny 

merytorycznej zawartej w dokumentacji konkursowej), ale nie został zakwalifikowany 

do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych 

w ramach danego konkursu. 

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy wyczerpanie w ramach konkursu 

środków, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 3 ustawy, nie może stanowić wyłącznej 

przesłanki wniesienia protestu. 

Zgodnie z art. 30b ust. 4 ustawy termin na wniesienie protestu wynosi 14 dni 

kalendarzowych
10

 od dnia doręczenia wnioskodawcy informacji o wyniku oceny, o której 

mowa w art. 30a ust. 3 ustawy.   

Protest może zostać złożony jedynie w formie pisemnej, o czym mowa w art. 30b ust. 6 

ustawy. 

Protest nie może zostać złożony tylko za pośrednictwem faksu. Wniesienie protestu jedynie 

za pomocą faksu skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia, gdyż forma ta nie spełnia 

warunków opisanych w art. 78 Kodeksu cywilnego koniecznych dla zachowania pisemnej 

formy czynności prawnej. 

Zachowanie terminu na wniesienie protestu ustala się na podstawie zwrotnego potwierdzenia 

odbioru pisma informującego o wynikach negatywnej oceny oraz potwierdzenia nadania 

protestu w placówce pocztowej lub przez kuriera bądź stempla pocztowego na przesyłce 

zawierającej protest lub też pieczęci kancelaryjnej potwierdzającej doręczenie osobiste 

protestu. Data nadania faksu nie jest uznawana za datę złożenia protestu, także w przypadku, 

jeżeli wnioskodawca w późniejszym terminie prześle środek odwoławczy pocztą tradycyjną 

lub kurierską, bądź w formie elektronicznej. W przedmiotowym przypadku termin na złożenie 

protestu jest ustalany z uwzględnieniem wpływu do właściwej instytucji środka 

odwoławczego w formie pisemnej.  

                                                 
10

 Termin obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze I, Tytule V Kodeksu cywilnego. 
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W związku z wymogiem ujęcia w proteście wszystkich kryteriów wyboru projektów, 

z których oceną wnioskodawca się nie zgadza i wszystkich zarzutów proceduralnych 

w zakresie przeprowadzonej oceny zgodnie z art. 30b ust. 6 pkt 4 i 5 ustawy należy uznać, iż 

nie jest możliwe uzupełnienie środka odwoławczego, ani w trakcie biegu na jego wniesienie, 

ani po upływie tego terminu. Zgodnie z art. 30a ust. 3 ustawy w piśmie informującym 

wnioskodawcę o negatywnych wynikach oceny jego projektu IOK musi zawrzeć pouczenie 

o możliwości wniesienia protestu, w trybie i na zasadach określonych w art. 30b ustawy 

zawierające informację o: 

a. instytucji, do której protest należy wnieść, 

b. terminie, w jakim może to być uczynione, 

c. formie i trybie wniesienia protestu, 

d. konieczności spełnienia wymogów formalnych, o których mowa w art. 30b ust. 

6 ustawy. 

Zgodnie z art. 30b ust. 11 ustawy nie podlega rozpatrzeniu protest, jeżeli mimo prawidłowego 

pouczenia, został wniesiony: 

a. po terminie, 

b. do niewłaściwej instytucji, 

c. przez podmiot inny niż wskazany w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy, 

d. bez spełnienia wymogów określonych w art. 30b ust. 6 ustawy, 

o czym IOK informuje wnioskodawcę na piśmie.  

Jednocześnie brak ujęcia w proteście zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie 

przeprowadzonej oceny, o których mowa w art. 30b ust 6 pkt 5 ustawy nie może skutkować 

pozostawieniem środka odwoławczego bez rozpatrzenia. 

Protest jest składany do i rozpatrywany przez IOK. 

IOK w terminie przewidzianym na rozpatrzenie protestu jest zobowiązana do 

poinformowania wnioskodawcy o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia wraz z podaniem 

przyczyny oraz że wnioskodawcy nie przysługuje żaden środek odwoławczy przewidziany 

w programie oraz w ustawie. 

Wyjątek od powyższego stanowi art. 30i pkt 1 ustawy. Zgodnie z nim instytucja pozostawia 

protest bez rozpatrzenia, gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury 
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odwoławczej alokacja na działanie lub priorytet zostanie wyczerpana, pouczając jednocześnie 

o możliwości wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na zasadach 

określonych w art. 30c. Odwołanie do art. 30i znalazło się bezpośrednio takżew art. 30c ust. 1 

ustawy wskazującym warunki uprawniające do skorzystania z sądowego etapu procedury 

odwoławczej.   

 

6.2 W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu ubiegający się o dofinansowanie, 

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może złożyć 

odwołanie do Instytucji Pośredniczącej PO KL Wniesienie odwołania do innej instytucji lub 

złożenie go po terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

Adres Instytucji Pośredniczącej PO KL: 

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

ul. Ligonia 46 

40-037 Katowice 

Odwołanie służy co do zasady ponownemu rozpatrzeniu kwestii będących uprzednio 

przedmiotem protestu. Oznacza to, iż zakres przedmiotowy odwołania jest zdeterminowany 

zakresem wcześniej złożonego protestu. Dodatkowo przedmiotem odwołania mogą być 

jedynie zarzuty dotyczące nieprawidłowości w procedurze rozpatrywania protestu oraz 

ewentualne informacje dotyczące oceny wniosku, które nie były znane wnioskodawcy na 

etapie składania protestu. Poza ww. przypadkami instytucja rozpatrująca odwołanie nie 

odnosi się do zarzutów, które wcześniej nie zostały wskazane w proteście. Ponadto instytucja 

rozpatrująca odwołanie nie jest zobowiązana do odnoszenia się do argumentów 

wnioskodawcy pozytywnie rozpatrzonych przez IOK na etapie rozstrzygania w przedmiocie 

protestu
11

. Jednocześnie skala i waga kwestii, do których IOK przychyliła się rozpatrując 

protest jest brana pod uwagę przy wydawaniu rozstrzygnięcia w przedmiocie odwołania.
12

  

                                                 
11

 Oznacza to, iż wnioskodawca może pominąć w odwołaniu zarzuty uznane na poziomie rozpatrywania 

protestu. Fakt ten powinien zostać wzięty od uwagę podczas weryfikacji powodów pozostawienia odwołania bez 

rozpatrzenia w szczególności ujętych w poniższym ppkt g (np. 1) w sytuacji, gdy wniosek o dofinansowanie 

został negatywnie oceniony w pkt 3.3, 3.5 i IV i tych części dotyczy protest, na etapie jego rozpatrywania 

uznano go za zasadny tylko w części 3.3, a odwołanie dotyczy pkt 3.5, IV - odwołanie należy rozpatrzyć 2) w 

sytuacji, gdy odwołanie dotyczy tylko pkt IV należy pozostawić je bez rozpatrzenia ze względu  na ppkt g).       
12

 Należy mieć na uwadze zapisy zawarte na str. 80 Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL  

w zakresie wydawania pozytywnego rozpatrzenia odwołania.   
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Zasady sporządzania odwołania i wydawania rozstrzygnięcia w jego przedmiocie 

z uwzględnieniem zapisów niniejszej części dokumentu dotyczące odwołania są tożsame 

z wcześniej opisanymi regułami dotyczącymi protestu.  

W piśmie informującym wnioskodawcę o negatywnym rozpatrzeniu (nieuwzględnieniu) 

protestu instytucja rozpatrująca protest musi zawrzeć zgodnie z art. 2 ust 4 ustawy z dnia 19 

kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2013 r., 

poz.714) pouczenie o możliwości złożenia odwołania, zawierające informacje, o których 

mowa w art. 30a ust. 3 ustawy, tj. o: 

a. instytucji, do której odwołanie należy wnieść,   

b. terminie, w jakim może to być uczynione, 

c. formie i trybie wniesienia odwołania, 

d. konieczności spełnienia wymogów formalnych, o których mowa w art. 30b ust. 

6 ustawy. 

Zgodnie z art. 2 ust. 5 nowelizacji ustawy w przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu 

wnioskodawca, w terminie 7 dni kalendarzowych
13

 od dnia doręczenia mu informacji w tym 

zakresie, może wnieść odwołanie do IP. 

Zachowanie terminu na wniesienie odwołania ustala się na podstawie zwrotnego 

potwierdzenia odbioru pisma informującego o rozstrzygnięciu protestu oraz potwierdzenia 

nadania odwołania w placówce pocztowej lub przez kuriera bądź stempla pocztowego na 

przesyłce zawierającej odwołanie lub też pieczęci kancelaryjnej potwierdzającej osobiste 

doręczenie odwołania. Przesłanie odwołania jedynie przy pomocy faksu nie oznacza 

skutecznego złożenia odwołania, gdyż czynność ta nie spełnia warunków określonych w art. 

78 Kodeksu cywilnego dla zachowania pisemnej formy czynności prawnej, toteż nie jest 

spełnione wymaganie art. 30b ust. 6 ustawy w związku  z art. 2 ust. 1, 2 i 6 nowelizacji 

ustawy. Data nadania faksu nie jest uznawana za datę złożenia odwołania, także w przypadku, 

jeżeli wnioskodawca w późniejszym terminie prześle środek odwoławczy pocztą tradycyjną 

lub kurierską, bądź w formie elektronicznej. W przedmiotowym przypadku termin na złożenie 

odwołania jest ustalany z uwzględnieniem wpływu do właściwej instytucji środka 

odwoławczego w formie pisemnej. 

                                                 
13

 Termin obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze I, Tytule V Kodeksu cywilnego. 
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W związku z art. 30b ust. 5 ustawy wz. z art. 2 ust. 1, 2 i 6 nowelizacji ustawy należy 

dopuścić możliwość wniesienia odwołania za pośrednictwem IOK, która dokonywała oceny 

projektu i rozpatrzenia protestu. Zachowanie terminu na wniesienie odwołania ustalane jest 

w takim przypadku na podstawie daty wpływu do IOK. Jednocześnie bieg terminu na 

rozpatrzenie odwołania ma początek w dniu doręczenia odwołania do instytucji właściwej do 

jego rozpatrzenia. Jednocześnie IOK jest zobowiązana do przekazania odwołania do 

właściwej instytucji nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. 

Przy ustalaniu terminów w ramach procedury odwoławczej należy kierować się także 

ogólnymi zasadami wynikającymi z Księgi I Tytułu V Kodeksu cywilnego. 

Nie jest możliwe wniesienie odwołania, jeżeli protest został rozpatrzony zgodnie z postulatem 

wnioskodawcy, który następnie przykładowo uznał, iż powinien był podnieść zarzuty 

dotyczące innych kwestii – fakt ten wynika z art. 30b ust. 6 pkt 4 i 5 (wz. z art. 2 ust. 1, 2 i 6 

nowelizacji ustawy) zgodnie z którym w środku odwoławczym powinny zostać wykazane 

wszystkie kryteria wyboru i zarzuty proceduralne, z którymi wnioskodawca się nie zgadza.  

Na postawie art. 2 ust. 6 nowelizacji ustawy nie podlega rozpatrzeniu odwołanie jeżeli mimo 

prawidłowego pouczenia, zostało wniesione: 

a. po terminie, 

b. do niewłaściwej instytucji, 

c. przez podmiot inny niż wskazany w art. 29 ust. 2 pkt 2, 

d. bez spełnienia wymogów określonych w art. 30b ust. 6 ustawy, 

o czym IP/IZ informuje na piśmie wnioskodawcę (zastosowanie art. 30b ust. 11 ustawy).  

Jednocześnie brak ujęcia w odwołaniu zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie 

przeprowadzonej oceny, o których mowa w art. 30b ust 6 pkt 5 ustawy nie może skutkować 

pozostawieniem środka odwoławczego bez rozpatrzenia. 

IP lub IZ w terminie przewidzianym na rozpatrzenie odwołania jest zobowiązana do 

poinformowania wnioskodawcy o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia wraz 

z podaniem przyczyny oraz że wnioskodawcy nie przysługuje etap sądowy procedury 

odwoławczej
14

. 

                                                 
14

 Zgodnie z treścią postanowienia NSA z dnia 4 lutego 2011 r., sygn. II GSK 106/11, art. 30 ustawy nie 

przewiduje skargi na informację o pozostawieniu odwołania  bez rozpatrzenia.   
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6.3 Zgodnie z art. 2 ust. 8 nowelizacji ustawy w przypadku programów operacyjnych na 

lata 2007–2013 wnioskodawca może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w programie tj. 

od negatywnego rozstrzygnięcia protestu lub odwołania. Zastosowanie w tym zakresie ma art. 

30c ustawy.  

Postępowanie odwoławcze na poziomie PO KL może skutkować negatywnym wynikiem 

bezpośrednio w rezultacie negatywnego rozpatrzenia odwołania (wtedy następuje 

wyczerpanie środków odwoławczych), jak też w przypadku negatywnego wyniku powtórnej 

oceny przeprowadzonej po uprzednim pozytywnym rozstrzygnięciu wniesionego środka 

odwoławczego – zarówno protestu, jak i odwołania. Z uwagi na powyższe IOK, informując 

o negatywnym wyniku ponownej oceny projektu, powinna zawrzeć także pouczenie 

o możliwości wniesienia przez wnioskodawcę skargi do sądu administracyjnego zgodnie 

z art. 30c ustawy.   

Z uwagi na zapis art. 30c ust. 1 w związku z art. 30i ustawy skarga przysługuje także 

w sytuacji pozostawienia bez rozpatrzenia środka odwoławczego, który wniesiono w sytuacji 

wyczerpania alokacji na realizację działania lub priorytetu.  

Skarga podlega opłacie sądowej. 

 

7. Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny formalnej i merytorycznej 

 

Ze względu na specyfikę procedury przyspieszonego wyboru projektów terminy dotyczące 

etapu oceny formalnej oraz oceny merytorycznej należy liczyć indywidualnie dla każdego 

składanego wniosku. 

 

7.1 Etap oceny formalnej: 

 

Etap oceny formalnej 

Ocena formalna wniosku n + 5dni 

Wysłanie do Projektodawcy pisma 

informującego go o pozytywnym wyniku 

oceny formalnej i przekazaniu wniosku do 

n + 8 dni (3 dni od daty dokonania oceny 

formalnej wniosku – daty zatwierdzenia Karty 

oceny formalnej) 
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oceny merytorycznej albo o odrzuceniu 

wniosku na etapie oceny formalnej 

Wysłanie do Projektodawcy pisma 

informującego go o możliwości 

uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku 

i/lub złożonych wraz z nim załączników 

3 dni od daty dokonania oceny formalnej 

Dokonanie uzupełnienia i/lub 

skorygowania wniosku i/lub złożonych 

wraz z nim załączników 

4 dni lub 10 dni (w przypadku projektów 

przewidzianych do realizacji w partnerstwie 

krajowym lub ponadnarodowym) od daty 

otrzymania pisma informującego o takiej 

możliwości 

Weryfikacja uzupełnionego i/lub 

skorygowanego wniosku i/lub złożonych 

wraz z nim załączników 

5 dni od daty otrzymania przez IOK 

uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku 

i/lub złożonych wraz z nim załączników 

Wysłanie do projektodawcy pisma 

informującego go o pozytywnym 

ostatecznym wyniku oceny formalnej 

3 dni od daty zatwierdzenia Karty oceny 

formalnej 

Wysłanie do projektodawcy pisma 

informującego go o negatywnym 

ostatecznym wyniku oceny formalnej 

3 dni od upływu terminu uzupełnienia 

wniosku (jeżeli wniosek nie został złożony / 

uzupełniony)  

3 dni od daty zatwierdzenia Karty oceny 

formalnej (jeżeli ponownie złożony / 

uzupełniony wniosek nadal zawiera 

uchybienia formalne) 

 

n – oznacza datę złożenia wniosku 

dni – oznacza dni robocze 

 

7.2 Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona 

w oparciu o następujący harmonogram:  
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Etap oceny merytorycznej 

Powołanie Komisji Oceny Projektów 

(KOP) 

 

Nie później niż 5 dni od daty wpływu 

pierwszego wniosku w ramach danego 

konkursu, o ile są wnioski, które zostały 

przekazane do oceny merytorycznej  

Dokonanie oceny merytorycznej wniosków Dla każdego wniosku - 14 dni od daty 

zarejestrowania wniosku w Krajowym 

Systemie Informatycznym 

Ponowna ocena formalna w przypadku 

stwierdzenia uchybień formalnych na 

etapie oceny merytorycznej 

5 dni od daty podpisania Karty oceny 

merytorycznej 

Wysłanie do projektodawcy pisma 

informującego go o możliwości przyjęcia 

wniosku do realizacji (ewentualnie o 

możliwości podjęcia negocjacji i/lub 

uzupełnienia wniosku w związku z 

uchybieniami formalnymi stwierdzonymi 

na etapie oceny formalnej, 

pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale 

nieprzyjęciu go do dofinansowania z 

powodu braku środków finansowych lub o 

odrzuceniu wniosku) 

Dla każdego wniosku – nie później niż n + 30 

dni od daty złożenia wniosku  

 

 

 

Wysłanie do Wnioskodawcy (za 

potwierdzeniem odbioru) opatrzonych 

parafami na każdej stronie dwóch 

egzemplarzy umowy o dofinansowanie 

projektu z prośbą o ich opatrzenie parafami 

na każdej stronie i podpisanie, w 

określonym terminie, przez upoważnioną/e 

osobę/y reprezentującą/e Wnioskodawcę 

oraz ich odesłanie (za potwierdzeniem 

odbioru) do IOK.  

Projektodawca w terminie 3 dni od daty 

otrzymania wysłanych przez IOK dwóch 

egzemplarzy umowy o dofinansowanie odsyła 

do IOK (za potwierdzeniem odbioru) dwa 

egzemplarze umowy o dofinansowanie 

opatrzone parafami na każdej stronie i 

podpisane przez upoważnioną/e osobę/y 

reprezentującą/e projektodawcę. 

Po otrzymaniu podpisanych przez 

Beneficjenta egzemplarzy umowy, 
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upoważniony przedstawiciel IOK w terminie 

3 dni podpisuje oba egzemplarze umowy i 

odsyła niezwłocznie (za potwierdzeniem 

odbioru) jeden egzemplarz do Beneficjenta.  

Za datę podpisania umowy uznaje się 

wówczas dzień podpisania umowy przez 

przedstawiciela IOK. Podpisanie umowy jest 

również możliwe w siedzibie IOK.  

 

Informacja o dacie rozpoczęcia posiedzenia KOP zostanie zamieszczona na stronie IOK 

http://efs.wup-katowice.pl. 

UWAGA ! 

W ramach powyższej procedury IOK ma możliwość odstąpienia od poszczególnych, 

cząstkowych terminów kolejnych etapów oceny z zachowaniem ogólnej zasady 

dotrzymania terminu maksymalnie 30 dni od daty złożenia wniosku do daty 

poinformowania projektodawcy o wynikach oceny oraz przyjęciu lub odrzuceniu 

wniosku o dofinansowanie. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, 

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice 

Zespół ds. Promocji i Informacji: parter, pokój nr 2 

numer telefonu: 32 757 33 11 

numer faksu: 32 757 33 62 

e-mail: efs@wup-katowice.pl 

http://efs.wup-katowice.pl/
mailto:efs@wup-katowice.pl

