
 
 

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL”  
(projekt z dnia 29 listopada 2011 r.) 

 
 

Lp. Zgłaszaj ący Część dokumentu Uwagi Uzasadnienie Stanowisko IZ PO 
KL 

Uwagi ogólne 

1. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Lublinie 

str. 94 Oświadczenie 
uwaga ogólna 

 Należałoby rozważyć możliwość 
zobowiązania Wnioskodawcy do 
przedstawienie oświadczenia  
odnośnie zgodności cen zawartych w 
budżecie wniosku z obowiązującymi 
stawkami rynkowymi. 

Uwaga nieuwzględniona  
 
Przedmiotowa kwestia 
uregulowana jest już w 
instrukcji wypełniania 
wniosku o dofinansowanie: 
Tworząc budżet projektu 
należy pamiętać o jednej z 
podstawowych zasad 
kwalifikowalności, tj. 
racjonalności i 
efektywności, co odnosi się 
do zapewnienia zgodności 
ze stawkami rynkowymi nie 
tylko pojedynczych 
wydatków wykazanych w 
szczegółowym budżecie 
projektu, ale również do 
łącznej wartości usług 
realizowanych w ramach 
projektu. 
 
Projektodawca tworząc 
budżet projektu musi zatem 
uwzględniać przy 
szacowaniu kosztów 
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obowiązujące stawki 
rynkowe.   
 
Wprowadzenie 
dodatkowego oświadczenia 
nie znajduje uzasadnienia.   

2. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Szczecinie 

części dotyczące  
Działania 9.5  

Należy wskazać w jaki sposób 
sporządzić wniosek dla projektu  
o charakterze promocyjnym. 

Brak informacji skutkuje problemami 
zarówno u projektodawców jak i osób 
oceniających. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Zgodnie z SzOP PO KL, 
który będzie obowiązywał 
od dnia 1 stycznia 2012 r. 
w ramach działania 9.5 PO 
KL nie będzie można 
realizować projektów 
informacyjno-
promocyjnych. 

3. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie  

str.25 kolumna Rodzaj 
projektu, wiersz pierwszy 

Jest: ... oddolnych inicjatyw 
lokalnych .., powinno być: ... 
oddolnych inicjatyw 
edukacyjnych .... 

Ujednolicenie zapisów w całym 
dokumencie. Uwaga uwzględniona 

4. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie  

s. 40 
W przypadku projektów 
dotyczących oddolnych 
inicjatyw lokalnych na 
obszarach wiejskich 
(Działanie 9.5) 

 
Powinno być: W przypadku 
projektów dotyczących 
oddolnych inicjatyw 
edukacyjnych na obszarach 
wiejskich 

 
Ujednolicenie nazewnictwa w całym 
dokumencie. Uwaga uwzględniona 

5. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego 
w Lublinie 
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Uwaga ogólna Należy zweryfikować informacje 
odnośnie zakresu zmian 
wprowadzanych do Instrukcji, 
gdyż od dnia 1 stycznia 2012 
roku w związku ze zmianą 
Programu w ramach przeglądu 
śródokresowego PO KL  nie 
będą mogły być uruchamiane 
nowe postępowania na 
Działania 6.3 i 7.3 (Działania te 
zostaną usunięte). Jednakże 
musi istnieć możliwość 
rozpoczynania realizacji tych 
projektów po 1 stycznia 2012 
roku w ramach konkursów 
ogłoszonych w roku 2011.  

Konieczność doprecyzowania 
informacji odnośnie zakresu zmian 
wprowadzanych do Instrukcji oraz ich 
obowiązywania. Wyjaśnienie 

 
W odniesieniu do tych 
projektów stosuje się 
wersję dokumentu 
wskazaną w dokumentacji 
konkursowej/informacji 
dotyczącej naboru 
projektów systemowych. 
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6. 

Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego 

Spis streści Po pkt 8 jest pkt 10  

Uwaga uwzględniona 

7. 

Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego 

Strona 3 – pkt. 1 
„Informacje o projekcie” 

Wpisano „oddolne 
inicjatywy  lokalne  na 
obszarach wiejskich” – 
powinno być oddolne 
inicjatywy edukacyjne  na 
obszarach wiejskich  

Należy poprawić zgodnie z 
nowym SzOP 

Uwaga uwzględniona 

8. 

Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego 

Strona 25 Tabela 1 
wiersz 1 kolumna 

Wpisano „projekty dotyczące 
oddolnych inicjatyw 
lokalnych  na terenach 
wiejskich przewidziane do 
realizacji w ramach Działania 
9.5” 

Należy poprawić zgodnie z 
nowym SzOP 

Uwaga uwzględniona 

9. 

Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego 

Strona 28  Wpisano „przypadku 
projektów dotyczących 
oddolnych inicjatyw 
lokalnych  na obszarach 
wiejskich w punkcie 3.1.1…” 

Należy poprawić zgodnie z 
nowym SzOP 

Uwaga uwzględniona 

10. 

Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego 

Strona 40 Wpisano „W przypadku 
projektów dotyczących 
oddolnych inicjatyw 
lokalnych  na obszarach 
wiejskich (Działanie 9.5) 
projektodawca nie wypełnia” 

Należy poprawić zgodnie z 
nowym SzOP 

Uwaga uwzględniona 

11. 

Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego 

Strona 27 podpunkt 
„obszar” 

Wpisano „Obszar realizacji 
projektu powinien zostać jak 
najdokładniej określony – 
szczególnie w przypadku 
projektów przewidzianych do 
realizacji w ramach Działań 
6.3, 7.3 i 9.5, gdzie 
kwalifikowalność 
planowanych zadań jest 
uzależniona od charakteru 
danego terytorium” 

Należy usunąć 6.3 i 7.3 zgodnie z 
nowym SzOP 

Uwaga uwzględniona 
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12. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Toruniu 

Pkt 5 Budżet projektu (str. 
91) 

Jest: 
W Budżecie projektu należy 
uzupełnić następujące pola: 
4.1.1.2 w tym kwoty ryczałtowe 
– w przypadku projektów 
inicjatyw lokalnych w ramach 
Działań 6.3, 7.3 i 9.5 PO KL 
realizowanych w oparciu o 
kwoty ryczałtowe. 
 
Powinno być: 
W Budżecie projektu należy 
uzupełnić następujące pola: 
4.1.1.2 w tym kwoty ryczałtowe 
– w przypadku projektów 
inicjatyw edukacyjnych w 
ramach Działania 9.5 PO KL 
realizowanych w oparciu o 
kwoty ryczałtowe. 
 

Należy doprecyzować zapisy 
Instrukcji..  w celu zachowania 
spójności z całością dokumentu. 
 

Uwaga uwzględniona 

13. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Poznaniu 

Rozdział 5 Budżet projektu 
str. 91 

Należy usunąć zapis dotyczący 
Działania 6.3 i 7.3. 

Od 1 stycznia 2012 roku nie będą 
realizowane projekty w ramach 
działań 6.3 i 7.3, dlatego opis sytuacji 
problemowej w odniesieniu do tych 
Działań jest zbędny. 

Uwaga uwzględniona 

14. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie 

5. BUDŻET PROJEKTU 
str. 91 

4.1.1.2 w tym kwoty ryczałtowe 
– w przypadku projektów 
inicjatyw lokalnych w ramach 
Działań 6.3, 7.3 i 9.5 PO KL 
realizowanych w oparciu 
o kwoty ryczałtowe… 

Należy usunąć Działanie 6.3 i 7.3  
oraz zamienić słowa: Działań na 
Działania i lokalnych na 
edukacyjnych. 

Uwaga uwzględniona 

15. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Olsztynie 

Strona 91-  „W Budżecie 
projektu należy uzupełnić 
następujące pola: 
4.1.1.2 w tym kwoty 
ryczałtowe – w przypadku 
projektów inicjatyw 
lokalnych w ramach 
Działań 6.3, 7.3 i 9.5 PO 
KL” 

Zapis „w przypadku projektów 
inicjatyw lokalnych w ramach 
Działań 6.3, 7.3 i 9.5 PO KL” 
zamienić na w przypadku 
projektów inicjatyw 
edukacyjnych w ramach 
Działania 9.5 PO KL 

W nowym SzOPie nie przewidziano 
realizacji Działań 6.3 i 7.3   

Uwaga uwzględniona 

16. Departament Europejskiego Strona  91  pkt  4.1.1.2 Wpisano  „w przypadku Należy usunąć 6.3 i 7.3 zgodnie z Uwaga uwzględniona 
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Funduszu Społecznego 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego 

w tym kwoty ryczałtowe projektów inicjatyw lokalnych 
w ramach Działań 6.3, 7.3 i 
9.5 ….” 

nowym SzOP. 

I. GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 

17. 
Centrum Projektów 
Europejskich Krajowa 
Instytucja Wspomagająca 

Punkt 1.10, 1.11, 1.12, str. 
21 
 

Propozycja dodania 
następującego zapisu na końcu 
części 1. INFORMACJE O 
PROJEKCIE: 
 
Jeśli natomiast projekt jest 
realizowany w partnerstwie z 
podmiotem zagranicznym, ale 
nie jest projektem współpracy 
ponadnarodowej w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie 
wdrażania projektów 
innowacyjnych i współpracy 
ponadnarodowej w ramach PO 
KL, podmiot zagraniczny 
występuje na zasadach 
obowiązujących partnera 
krajowego. W tym przypadku 
nie zaznacza się opcji TAK w 
polu 1.10 oraz 1.12. 

Kwestia realizacji projektów z 
udziałem podmiotów zagranicznych, 
którzy występują w roli partnerów 
krajowych (nie jako partnerzy 
projektów współpracy 
ponadnarodowej) nie jest 
uregulowana w Instrukcji, a budzi 
wątpliwości projektodawców, którzy 
zwracają się z takimi pytaniami do 
KIW. Propozycja dodania zapisu jest 
próbą rozwiania ww. wątpliwości.     Uwaga uwzględniona  

18. 
Centrum Projektów 
Europejskich Krajowa 
Instytucja Wspomagająca 

Przypis 3 i 4 na str. 21 Proponuje się doprecyzowanie 
przypisów w następujący 
sposób:  
 
Dokument dostępny jest w 
Zasadach dokonywania wyboru 
projektów w ramach PO KL 
znajdujących się na stronie 
www.efs.gov.pl; w wersji MS 
Word jest dostępny na stronie 
www.kiw-pokl.org.pl 
 

Umowa stanowi załącznik do Zasad 
dokonywania wyboru projektów w 
ramach PO KL, co nie jest wprost 
wskazane w przypisie, zatem 
projektodawcy mają problem ze 
znalezieniem dokumentu. Ponadto 
istotne jest wskazanie, że na portalu 
KIW dostępna jest umowa w wersji do 
edycji.  

Uwaga uwzględniona  

19. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Toruniu 

Str. 3, 25, 28, 91                                  Jest: 
Działania 9.5 (oddolne 
inicjatywy lokalne na obszarach 
wiejskich). 
 

Należy doprecyzować zapisy 
Instrukcji..  w celu zachowania 
spójności z całością dokumentu. 
 
 

Uwaga uwzględniona 
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Powinno być: 
Działania 9.5 (oddolne 
inicjatywy edukacyjne na 
obszarach wiejskich). 

 

20. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Szczecinie 

str. 22 Należy zmienić poniższy zapis, 
gdyż jest niezgodny z  prawem  
i systemem realizacji PO KL.  
UWAGA! 
W przypadku jednostek 
organizacyjnych samorządu 
terytorialnego nieposiadających 
osobowości prawnej (…) 
Natomiast w polu 2.2 należy 
wybrać z listy rozwijanej, a w 
polach 2.3, 2.4, 2.5 należy 
wpisać odpowiednie dane 
dotyczące jednostki 
organizacyjnej (np. szkoły), 
jeżeli ta jednostka będzie stroną 
umowy  
o dofinansowanie na podstawie 
pełnomocnictwa, upoważnienia 
lub innego równoważnego 
dokumentu (..). 

Projektodawcą może być jedynie 
podmiot posiadający osobowość 
prawną. Dlatego też jako 
projektodawcę nie można wskazać 
aparatu pomocniczego, np. urzędu 
lub jednostki organizacyjnej 
projektodawcy nieposiadającej 
osobowości prawnej. Jednostka 
organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, nawet 
posiadając pełnomocnictwo nie może 
się stać stroną umowy.  Zapisy 
Instrukcji stoją tu  
w sprzeczności z prawem m.in. 
dlatego, że jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej 
oraz zdolności prawnej nie spełnia 
ustawowej definicji beneficjenta i nie 
może być stroną umowy  
o dofinansowanie. 
Dane w polach 2.3, 2.4 i 2.5 muszą 
odnosić się do projektodawcy.  
Dlatego też, mając na uwadze 
konieczność zapewnienia zgodności z 
prawem wdrażanych projektów IP we 
wszystkich Dokumentacjach 
konkursowych na rok 2011 wskazała, 
że przedmiotowy zapis Instrukcji nie 
obowiązuje. Jeśli zapis Instrukcji 
zostanie utrzymany IP będzie 
wnioskowała o podanie podstawy 
prawnej takie go sposobu 
postępowania. 

Uwaga uwzględniona 

21. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Poznaniu 

Rozdział 1,  
Podrozdział 1 Informacje 
ogólne, 
Punkt 1 Informacje 
o projekcie, str. 3, str. 25 

Należy zamienić słowa 
inicjatywy lokalne na inicjatywy 
edukacyjne. 

Na 2012 rok nie zaplanowano takiego 
działania. 

Uwaga uwzględniona 
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(tabela), 28, 40, 91 

22. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Poznaniu 

Rozdział 1, 
Podrozdział 8 Pomoc 
w trakcie wypełniania 
wniosku, str. 11 

W zdaniu: Pomoc w postaci 
pełnej instrukcji dostępnej 
w pliku .PDF po kliknięciu 
przycisku Pomoc w menu 
górnym oraz pomoc 
kontekstowa dostępna przy polu 
poszczególnych polach w 
ramach wniosku 
o dofinansowanie projektu.  
Należy usunąć wyraz „polu”. 

Omyłka pisarska. 

Uwaga uwzględniona 

23. 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego  

 

Str. 9, 10 – zrzuty ekranu z 
wersji 6.4 GWA 

Jako przykłady należy wstawić 
zrzuty ekranowe nowej wersji 
GWA 7.5 

Uaktualnienie przykładów podanych w 
instrukcji zgodnie z numeracją  nowej 
wersji GWA. 

Uwaga uwzględniona 

24. 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego  

 

Str. 10, ramka u góry 
strony 

Należy umieścić informacje 
odnoszące się do nowej wersji 
GWA 7.5 

Uaktualnienie zapisów zgodnie z 
numeracją  nowej wersji GWA. Uwaga uwzględniona 

25. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie 

Strona 14 W instrukcji napisano , iż 
użytkownik może 
dodawać/usuwać/edytować 
kategorie wydatków w ramach 
kosztów pośrednich. 

Użytkownik może również 
dodawać/usuwać/edytować kategorie 
wydatków w ramach kosztów 
pośrednich i bezpośrednich. 

Uwaga uwzględniona 

26. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie 

Strona 18 W instrukcji napisano, iż „W 
przypadku, gdy projektodawca 
nie doda przez tytułem projektu 
odpowiedniego symbolu (PWP, 
PI lub PI-PWP)…” 

Błąd pisarski. Powinno być napisane:           
„ W przypadku, gdy projektodawca nie 
doda przed tytułem projektu 
odpowiedniego symbolu (PWP, PI lub 
PI-PWP)…” 

Uwaga uwzględniona 

27. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie 

GENERATOR 
WNIOSKÓW 
APLIKACYJNYCH 
1. Informacje o projekcie 
str. 3 

W przypadku wybrania 
Działania 9.5 (oddolne 
inicjatywy lokalne na obszarach 
wiejskich) 

Winno być: oddolne inicjatywy 
edukacyjne 

Uwaga uwzględniona 

II. WYPEŁNIANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W  RAMACH PO KL 

28. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego / 
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

2.1 Nazwa projektodawcy „W przypadku jednostek 
organizacyjnych samorządu 
terytorialnego nieposiadających 
osobowości prawnej […] w 
polach 2.3, 2.4, 2.5 należy 
wpisać odpowiednie dane 
dotyczące jednostki 
organizacyjnej (np. szkoły), 

W przypadku, gdy beneficjentem jest 
gmina/szkołę stroną umowy jest 
gmina a realizatorem szkoła. Na 
podstawie przytoczonego zapisu 
beneficjenci w polach 2.3, 2.4, 2.5 
wpisują swoje dane szkoły a nie dane 
gminy. Przy konstruowaniu umowy 
trzeba prosić o dodatkowe informacje 

Uwaga uwzględniona 
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jeżeli ta jednostka 
będzie stroną umowy o 
dofinansowanie na podstawie 
pełnomocnictwa, upoważnienia 
lub innego równoważnego 
dokumentu” – dotyczy to tylko 
JST nieposiadających 
osobowości prawnej ale 
figurujących w Rejestrze 
Instytucji Kultury, w pozostałych 
przypadkach np. szkoła stroną 
umowy jest gmina/powiat, 
pomimo upoważnienia dla 
dyrektora szkoły do 
reprezentowania wójta czy 
burmistrza.  W związku z tym to 
ich dane powinny być zawarte w 
punktach 2.3, 2.4, 2.5. – Dane 
szkoły powinny być 
umieszczone w  punkcie 2.7.4 – 
osoba do kontaktów roboczych 
z pewnością będzie ktoś ze 
szkoły.  

o danych gminy.  
 
 

29. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego / 
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Nazwa projektodawcy – 
należy wpisać pełną nazwę 
projektodawcy 

„Należy wpisać pełną nazwę 
projektodawcy -  dodać zapis 
zgodną z dokumentami 
rejestrowymi . 

Niektórzy beneficjenci nie wpisują 
pełnej nazwy swojej działalności. Uwaga uwzględniona 

30. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego / 
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

2.5 Adres siedziby Podpunkt  ten nie uwzględnia 
sytuacji gdy miejscowość 
właściwa dla projektodawcy nie 
jest tożsama z pocztą dla której 
podawany jest kod pocztowy. 

Skutkuje to sytuacją w której adres we 
wniosku jest inny niż w KRS lub 
zaświadczeniu o ewidencji. 

Wyjaśnienie  
 
Do uznania zgodności 
części II wniosku z wpisem 
do rejestru albo ewidencji 
właściwych dla formy 
organizacyjnej 
projektodawcy jest kod 
pocztowy widniejący w tym 
wpisie i jednocześnie we 
wniosku o dofinansowanie.  

31. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Poznaniu 

Rozdział 2, 
Podrozdział 2 Poruszanie 
się po Generatorze 
Wniosków Aplikacyjnych, 

W punkcie 2.6 posłużono się 
dwoma różnymi pojęciami, w 
części pierwszej opisu wskazuje 
się „Osoba/y uprawniona/e do 

We wskazanym zapisie zastosowano 
dwa terminy, które nie są ze sobą 
spójne i opisują osoby o odmiennym 
statucie i uprawnieniach. 

Uwaga uwzględniona 



 9 

Punkt 2.6 Osoba/y 
uprawniona/e do 
podejmowania 
decyzji wiążących 
w imieniu projektodawcy, 
str. 22 

podejmowania decyzji 
wiążących w imieniu 
projektodawcy”, a w dalszej 
treści tego wyjaśnienia, w 
zakresie części V posłużono się 
określeniem „Osoby wskazane 
do reprezentacji 
projektodawcy”.  

32. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 
Wydział Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

2.6 Osoba/y uprawniona/e 
do podejmowania 
decyzji wiążących w 
imieniu projektodawcy 

W dokumencie zapisano że 
wnioskodawca opatrzy wniosek 
swoim podpisem lub złoży 
wniosek za pośrednictwem 
elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej 
(ePUAP) lub w inny 
równoważny sposób. 
Jakie inne równoważne 
sposoby składania wniosku i 
podpisywania go przez 
beneficjenta są dopuszczalne, 
w przypadku jeżeli IP zdecyduje 
się na przeprowadzenie 
konkursu w którym dopuści 
możliwość składania wniosków              
o dofinansowanie projektu w 
wersji elektronicznej? 

Doprecyzowanie sformułowania „inny 
równoważny sposób” pozwoli uniknąć 
wątpliwości w trakcie oceny 
prawidłowości dostarczenia wniosku 
do IP, oraz umożliwi poprawne 
zweryfikować tożsamość osób 
odpowiedzialnych za podejmowanie 
decyzji wiążących w imieniu 
projektodawcy zgodnie z punktem 2.6 
wniosku o dofinansowanie projektu, 
oraz osób reprezentujących partnera, 
w przypadku projektów partnerskich. 

Wyjaśnienie 
 
Sposób złożenia wniosku o 
dofinansowanie drogą 
elektroniczną określa IOK 
w dokumentacji 
konkursowej. Celowo w 
dokumencie nie 
doprecyzowano tego 
sposobu (oprócz ePUAP), 
aby nie wykluczać żadnej 
możliwości złożenia 
wniosku o dofinansowanie 
drogą elektroniczną.  

33. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 
Wydział Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

2.6 Osoba/y uprawniona/e 
do podejmowania decyzji 
wiążących w imieniu 
projektodawcy – str. 22 
Jeżeli, zgodnie z 
dokumentami prawnymi 
określającymi 
funkcjonowanie 
projektodawcy (statut, 
KRS), do reprezentowania 
projektodawcy konieczny 
jest podpis/potwierdzenie 
tożsamości za 
pośrednictwem 
elektronicznej platformy 
usług administracji 

Punkt wymaga doprecyzowania 
, co IZ rozumie pod pojęciem 
potwierdzenia tożsamości za 
pośrednictwem elektronicznej 
platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP). Jakie 
dokładnie rodzaje podpisów 
wchodzą tutaj w grę (np. podpis 
kwalifikowany, czy też profil 
zaufany) 

 

Wyjaśnienie  
 
Dokument celowo operuje 
ogólnymi pojęciami, aby 
nie wykluczać żadnej 
możliwości złożenia 
wniosku o dofinansowanie 
drogą elektroniczną (i 
potwierdzenia tożsamości 
osoby/osób) składającej 
(składających) wniosek).  
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publicznej (ePUAP) lub w 
inny równoważny sposób 
więcej niż jednej osoby, to 
wszystkie uprawnione 
osoby powinny być 
wskazane w punkcie 2.6. 

34. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Szczecinie 

opis pola 2.7.4 Adres Należy dookreślić, że jest to 
adres projektodawcy do 
kontaktów roboczych. 

Często w tym miejscu projektodawca 
wskazuje adres zamieszkania osoby 
wskazanej w polu 2.7. W ten sposób 
pole to nie spełnia swojej funkcji – 
osoba ta nie może odebrać w swoim 
mieszkaniu korespondencji 
skierowanej do projektodawcy 
(adresat jest niezgodny). Ponadto są 
to dane osobowe a wniosek nie 
zawiera klauzuli o ich przetwarzaniu.  
Pole to powinno być wykorzystywane  
w przypadku  gdy w projekcie jest 
realizator albo za projekt 
odpowiedzialny jest regionalny 
Oddział projektodawcy.  
Np. w przypadku, gdy projekt 
faktycznie realizowany jest przez 
jednostkę organizacyjną 
projektodawcy nieposiadającą 
osobowości prawnej w polu tym 
należy podać adres tej jednostki (taką 
informację warto umieścić w 
instrukcji). WUP w Szczecinie w takim 
przypadku kieruje korespondencję na 
adres wskazany w polu 2.5 oraz 
dodatkowo, do wiadomości, na adres 
roboczy, tak aby korespondencja 
dotarła jak najszybciej do podmiotu 
najbardziej zainteresowanego i 
odpowiedzialnego za projekt. Warto 
by było wprowadzić jednak zasadę, 
ze korespondencja jest wysyłana na 
adres z pola 2.7.4 gdyż powinien być 
to adres jednostki zajmującej się 
projektem. Jeśli wniosek trafi do 
gminy, a realizatorem jest szkoła np. 

Uwaga uwzględniona 
 
Doprecyzowano, że chodzi 
o adres do kontaktów 
roboczych z 
projektodawcą. 
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położona w innej miejscowości to 
korespondencję otrzyma dopiero po 
kilku dniach. Z tego powodu trudne 
jest zachowanie np. pięciodniowego 
dniowego terminu na korektę.  

35. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego 
Departament Polityki 
Regionalnej 

Część II Wypełnianie 
wniosku o dofinansowanie 
projektu w ramach PO KL 

W całej treści Instrukcji brak 
informacji, że ww. dokument 
obowiązuje nie tylko 
Projektodawców, ale również 
oceniających podczas 
procedury oceny formalnej i 
merytorycznej wniosku.  
 
 

Brak takiego zapisu ma szczególne 
znaczenie w odniesieniu do procedury 
odwoławczej, gdyż oceniający w 
uzasadnieniu oceny odwołują się do 
treści Instrukcji, a brak jednolitych 
zapisów o których mowa w uwadze 
znacznie utrudnia odpowiedź na 
zarzuty Projektodawców 
podnoszonych  pismach 
odwoławczych. 

Uwaga nieuwzględniona  
 
Instrukcja adresowana jest 
przede wszystkim do 
wnioskodawców 
wypełniających wiosek o 
dofinansowanie.  

36. 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

II. WYPEŁNIANIE 
WNIOSKU O 
DOFINANSOWANIE 
PROJEKTU W RAMACH 
PO KL 
I. Informacje o projekcie 
1.7 Tytuł projektu (s. 18) 

Uwaga do oznaczania tytułów 
projektów skrótami (np. "w 
przypadku realizacji projektu 
współpracy ponadnarodowej 
(wskazanie w pkt. 1.10 lub 1.12 
opcji TAK) przed tytułem 
projektu należy dodać symbol 
PWP...") 
 
 

Proponujemy usunięcie tego wymogu. 
Nie wydaje się zasadne, aby go 
utrzymywać, bowiem dodanie w tytule 
proponowanych w instrukcji skrótów 
nie ułatwia, wbrew zamierzeniom 
autorów „monitorowania projektów 
innowacyjnych i współpracy 
ponadnarodowej". Stanowi wyłącznie 
dodatkowy wymóg formalny i 
ogranicza liczbę znaków na 
wprowadzenie tytułu. 
 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Wymóg jest niezbędny z 
uwagi na konieczność 
zbierania informacji o 
realizacji projektów 
innowacyjnych i 
współpracy 
ponadnarodowej i ułatwia 
w znacznym stopniu ten 
proces pod warunkiem, iż 
dane te są wpisywane. 

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

37. 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego  w Olsztynie 

Charakterystyka projektu, 
s. 25 

Należy rozważyć wprowadzenie 
zwiększonego limitu znaków dla 
projektów systemowych 

Projekt systemowy z założenia 
dotyczy pewnych kompleksowych 
działań, często dość rozbudowanych. 
Jego pełny opis w obecnych 
ograniczeniach liczby znaków jest 
często trudny. 

Uwaga nieuwzględniona  
 
W opinii IZ PO KL obecne 
limity znaków są 
wystarczające do opisania 
planowanego do realizacji 
przedsięwzięcia w ramach 
formularza aplikacyjnego. 
Ponadto ewentualne 
zwiększenie liczy znaków 
wymaga rozpoczęcia prac 
programistycznych z 
odpowiednim 
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wyprzedzeniem.  

38. 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego  w Olsztynie 

Charakterystyka projektu, 
s. 24  

Należy pamiętać o 
wprowadzeniu zapisów 
dotyczących ograniczeń dot. 
GWA w związku z  
wykorzystania dodatkowych 
znaków we wniosku, 
wynikających z wartości 
projektu równej lub większej niż 
2 mln zł do pkt. 3.4  
 

Treść uwagi wynika z przestrzegania 
zasady równych szans 
projektodawców. 

Wyjaśnienie  
 
W obecnej wersji instrukcji 
jest zapis podkreślający, że 
dodatkowe 5 000 może być 
wykorzystane tylko na 
punkt 3.4 Ryzyko 
nieosiągnięcia założeń 
projektu. 

39. 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 
Regionalnego w Kielcach – 
Biuro PO KL 

 
Str. 25, cz. 3 
CHARAKTERYSTYKA 
PROJEKTU, Limit liczby 
znaków 

 
Proponujemy  zwiększenie 
limitu liczby znaków dla: 
-„projektów standardowych, 
których wnioskowana kwota 
dofinansowania wynosi poniżej 
2 mln zł”: 20 000 +  
5 000 (w przypadku realizacji 
projektu w partnerstwie  
formalnym, pkt. 2.8 wniosku); 
 
- projekty standardowe, których 
wnioskowana kwota 
dofinansowania  jest równa albo 
przekracza 2 mln zł: 20 000 + 
5 000 na pkt. 3.4 Ryzyko 
nieosiągnięcia założeń projektu 
 + 5 000  (w przypadku realizacji 
projektu w partnerstwie  
formalnym, pkt. 2.8 wniosku); 
 
- projekty standardowe 
przewidziane do realizacji w 
partnerstwie i projekty 
współpracy ponadnarodowej 
wdrażane w ramach 
Działań/Poddziałań PO KL, 
których wnioskowana kwota jest 
równa albo przekracza 2 mln zł: 
25 000 + 5 000 na pkt. 3.4 
wniosku Ryzyko nieosiągnięcia 

 
Na wskazane uwagi powstałe w 
podczas oceny KOP skierowane do 
beneficjentów  
o niedostateczne doprecyzowanie 
informacji zakresu merytorycznego 
wniosku i  powtarzające się sygnały o 
niedostatecznej ilości znaków od 
beneficjentów.  

Wyjaśnienie  
 
W chwili obecnej 
projektodawcy realizujący 
projekty w partnerstwie 
otrzymują dodatkowe 5 000 
znaków, co w opinii IZ PO 
KL jest liczba 
wystarczającą: 
 
projekty standardowe 
przewidziane do realizacji 
w partnerstwie – 25 000 
znaków 
 
projekty standardowe 
przewidziane do realizacji 
w partnerstwie z 
wnioskowaną kwotą 
dofinansowania od 2 mln zł 
25 000 + 5 000 znaków na 
pkt 3.4 wniosku 
 
Jednocześnie w opinii IZ 
PO KL uzależnienie liczby 
znaków od liczby 
partnerów nie jest 
uzasadnione. Ponadto 
ewentualne zwiększenie 
liczy znaków wymaga 
rozpoczęcia prac 
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założeń projektu + 5 000  (w 
przypadku wskazania w pkt. 2.8 
wniosku więcej niż 1 partnera). 

programistycznych z 
odpowiednim 
wyprzedzeniem. 

40. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Olsztynie 

3. Charakterystyka projektu 
(str. 24) 

Jest: „W przypadku projektów 
standardowych których 
wnioskowana kwota 
dofinansowania jest równa albo 
przekracza 2 mln złotych, 
projektodawca powinien 
wypełnić wszystkie punkty 
wniosku i ma do wykorzystania 
25 000 znaków (w tym 5 000 
znaków tylko na punkt 3.4 
Ryzyko nieosiągnięcia założeń 
projektu)”; 
Propozycja zapisu: W 
przypadku projektów 
standardowych których wartość 
jest równa albo przekracza 2 
mln złotych (…) 

Aktualnie obowiązująca wersja 
aplikacji Generator Wniosków 
Aplikacyjnych uaktywnia pole 3.4 
Ryzyko nieosiągnięcia założeń 
projektu w przypadku projektów, 
których wartość, a nie wnioskowane 
dofinansowanie jest równe bądź 
przekracza 2 mln zł. Istnieje zatem 
niespójność pomiędzy proponowaną 
treścią Instrukcji… a funkcjonalnością 
GWA. Problem został dostrzeżony w 
trakcie naboru i oceny wniosków do 
konkursu w ramach Poddziałania 
8.1.1 z pomocą publiczną. W wyniku 
konsultacji telefonicznych z MRR 
ustalono wówczas, że treść 
Instrukcji… miała być dostosowana 
do GWA, natomiast brak stosownej 
zmiany w przedstawionej do 
konsultacji wersji dokumentu. 
Odpowiednie zmiany należy 
uwzględnić w całej treści Instrukcji… 

Wyjaśnienie  
 
GWA PO KL w wersji 7.5 
będzie uaktywniał pole 3.4 
dla projektów, których 
wnioskowana kwota 
dofinansowania jest równa 
bądź większa od 2 mln zł.  
W związku z powyższym 
treść instrukcji będzie 
spójna z narzędziem 
informatycznym  
 
Powyższe zgodne jest 
pismem IZ PO KL z dnia 2 
września 2011 r. znak 
DZF-I-82208(1)-68-PSz/11 
NK: 115712/11 
skierowanym do WUP w 
Olsztynie.  

41. 

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Cz. II Wypełnianie wniosku 
o dofinansowanie  - pkt 3: 
Charakterystyka projektu, 
str. 24 

Zwiększenie limitu liczby 
znaków dla poszczególnych 
rodzajów projektu 

Projektodawca, chcąc uwzględnić 
wszystkie aspekty, o których mowa w 
poszczególnych punktach Instrukcji 
wypełniania wniosku często nie 
mieści się w maksymalnej liczbie 
znaków. W przypadku projektów 
złożonych, obejmujących różnorodne 
działania i skierowanych do różnych 
grup docelowych jest wręcz 
niemożliwe zamieszczenie wszystkich 
niezbędnych informacji. Dużej liczby 
znaków wymaga np. rzetelne i pełne 
uzasadnienie potrzeby realizacji 
projektu, opis sytuacji problemowej, 
przytoczenie danych statystycznych, 
opis wpływu projektu na różne grupy 
odbiorców itp. Również rozbudowana 

Uwaga nieuwzględniona  
 
W opinii IZ PO KL obecne 
limity znaków są 
wystarczające do opisania 
planowanego do realizacji 
przedsięwzięcia w ramach 
formularza aplikacyjnego. 
Ponadto ewentualne 
zwiększenie liczy znaków 
wymaga rozpoczęcia prac 
programistycznych z 
odpowiednim 
wyprzedzeniem. 
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tabela w pkt 3.1.2 wniosku (cele 
projektu, wskaźniki, źródła weryfikacji, 
częstotliwość pomiaru) wymaga 
„użycia” dość sporej liczby znaków. 
Konsekwencją tego ograniczenia jest 
pisanie wniosków w sposób 
lakoniczny bądź z użyciem skrótów, 
co sprawia, że treść wniosku staje się 
nieczytelna. W celu obejścia limitu 
znaków IOK narzucają na 
beneficjentów bądź beneficjenci z 
własnej inicjatywy uwzględniają część 
charakterystyki projektu w pozycjach 
dot. uzasadnienia kosztów. 

3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projekt u 

42. Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Olsztynie 

Część II Wypełnianie 
wniosku o dofinansowanie 
projektu w ramach POKL 
Pkt 3 Charakterystyka 
projektu 
Projekty standardowe i 
projekty współpracy 
ponadnarodowej 
ppkt 3.1.1 Uzasadnienie 
potrzeby realizacji projektu 

W przypadku przedstawienia 
analizy problemu, który jest 
dobrze monitorowany, np. 
bezrobocie, Wnioskodawca 
powinien posłużyć się danymi 
statystycznymi najdalej z roku 
poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 
Informacje na temat dobrze 
zlustrowanych problemów są 
ogólnie dostępne w 
powiatowych lub wojewódzkich 
urzędach pracy. 

Zastosowanie jak najaktualniejszych 
danych pozwoli na dokładną analizę 
przedstawionej problematyki, zaś 
zastosowanie danych sprzed dwóch 
czy trzech lat mogą fałszować obecny 
obraz opisywanego zjawiska.. 
Przykładowo, inny będzie obraz 
zjawiska bezrobocia w czasie 
kryzysu, a inny sprzed jego 
nastąpienia. 
 

Uwaga uwzględniona 

43. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Szczecinie 

opis pola 3.1 str. 28 Należy przeanalizować zapis: 
W punkcie 3.1.1 projektodawca 
powinien opisać również wpływ, 
jaki realizacja projektu może 
mieć na podmioty inne niż 
grupa docelowa.  

Zgodnie z metodologią PCM 
przeprowadza się analizę 
interesaiurszy, którzy mogą mieć 
wpływ na projekt. Instrukcja zaś 
wskazuje na konieczność wskazania 
wpływu projektu na interesariuszy, 
czyli odwrotnie niż jest to ujęte w 
metrologii PCM. 

Wyjaśnienie  
 
Instrukcja i wzór wniosku o 
dofinansowanie zostały 
uspójnione z metodologią 
PCM z uwzględnieniem 
specyfiki PO KL i 
ograniczeń wynikających 
np. z limitu liczby znaków. 
W związku z powyższym w 
instrukcji świadomie 
założono, że wniosku 
będzie wymóg wskazania, 
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jaki realizacja projektu 
może mieć na podmioty 
inne niż grupa docelowa 
podczas, gdy pełna analiza 
interesariuszy w 
metodologii PCM zakłada 
zarówno wskazanie 
wpływu projektu na 
interesariuszy, jak i 
interesariuszy na projekt.  

44. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Toruniu 

3.1 Uzasadnienie potrzeby 
realizacji i cele projektu 
(str. 27) 

Jest: 
Obszar realizacji projektu 
powinien zostać jak 
najdokładniej określony – 
szczególnie w przypadku 
projektów przewidzianych do 
realizacji w ramach Działań 6.3, 
7.3 i 9.5. 
 
Powinno być: 
Obszar realizacji projektu 
powinien zostać jak 
najdokładniej określony – 
szczególnie w przypadku 
projektów przewidzianych do 
realizacji w ramach Działania 
9.5. 

Należy doprecyzować zapisy 
Instrukcji..  w celu zachowania 
spójności z całością dokumentu. 
 

Uwaga uwzględniona 

45. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Poznaniu 

Rozdział 2, 
Podrozdział 3 
Charakterystyka projektu, 
Punkt 3.1.1, str. 27 

W zdaniu: Obszar realizacji 
projektu powinien zostać jak 
najdokładniej określony – 
szczególnie w przypadku 
projektów przewidzianych do 
realizacji w ramach Działań 6.3, 
7.3 i 9.5, gdzie kwalifikowalność 
planowanych zadań jest 
uzależniona od charakteru 
danego terytorium. 
Należy usunąć zapis dotyczący 
Działania 6.3 i 7.3. 

Od 1 stycznia 2012 roku nie będą 
realizowane projekty w ramach 
działań 6.3 i 7.3, dlatego opis sytuacji 
problemowej w odniesieniu do tych 
Działań jest zbędny. 

Uwaga uwzględniona 

46. 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego  
 

Str. 27, tiret pierwszy 
„obszar” 

Należy usunąć  zapisy 
dotyczące Działań 6.3 i 7.3  
 

Brak możliwości rozpoczynania po 
01.01.2012 r. realizacji nowych 
projektów w ramach tych Działań 

Uwaga uwzględniona 
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47. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 
Wydział Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Instrukcja odnośnie 
wypełniania wniosków 
składanych w ramach 
Działania 9.5 
Opis sposobu wypełnienia 
wniosku, w tym opisania 
doboru grupy docelowej,  
dla wniosków składanych w 
ramach Działania 9.5 nie 
przewiduje sytuacji, w 
której Beneficjent chciałby 
realizować projekt 
informacyjne – promocyjny. 

Dla projektów standardowych 
przewidziano możliwość innej 
punktacji i innego sposobu 
wypełnienia wniosku projektu 
informacyjno-promocyjnego , 
natomiast opis dla wniosków 
składanych na Działanie 9.5 nie 
przewiduje takiej możliwości. 
Nie zawarto w Instrukcji 
informacji, co w sytuacji 
realizacji takiego projektu – czy 
Beneficjent nadal jest 
zobowiązany opisywać dobór 
grupy docelowej(pomijając 
obowiązkowy opis z którego 
wynikałaby oddolność projektu) 
Podobnie w karcie oceny 
merytorycznej dla Działania 9.5 
(aktualnie obowiązującej 
również dla Działań 6.3 i 7.3) 
nie uwzględnia możliwości innej 
punktacji dla projektów 
informacyjno – promocyjnych, 
podczas gdy takie projekty 
teoretycznie są możliwe do 
realizacji w ramach Działania 
9.5. 
 

Teoretyczna możliwość realizowania 
projektów informacyjno-promocyjnych 
w ramach Działania 9.5 powinna mieć 
odzwierciedlenie w Instrukcji 
wypełniania wniosku oraz 
dostosowanym wzorze karty oceny 
merytorycznej, podobnie jak jest to 
przyjęte w projektach standardowych. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Zgodnie z SzOP PO KL, 
który będzie obowiązywał 
od dnia 1 stycznia 2012 r. 
w ramach działania 9.5 PO 
KL nie będzie można 
realizować projektów 
informacyjno-
promocyjnych. 

48. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie 

3.1.1 Uzasadnienie 
potrzeby realizacji projektu; 
Projekty przewidziane do 
realizacji w Działaniu 9.5 
PO KL str. 28 

W przypadku projektów 
dotyczących oddolnych 
inicjatyw lokalnych na 
obszarach wiejskich w punkcie 
3.1.1 

Winno być: oddolnych inicjatyw 
edukacyjnych 

Uwaga uwzględniona  

49. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie 

PROJEKTY 
STANDARDOWE I 
PROJEKTY 
WSPÓŁPRACY 
PONADNARODOWEJ 
Uzasadnienie potrzeby 
realizacji i cele projektu str. 
27 

Obszar realizacji projektu 
powinien zostać jak 
najdokładniej określony – 
szczególnie w przypadku 
projektów przewidzianych do 
realizacji w ramach Działań 6.3, 
7.3 i 9.5, gdzie kwalifikowalność 
planowanych zadań jest 
uzależniona od charakteru 

Należy usunąć Działanie 6.3 i 7.3  
i zamienić słowo Działań na Działania Uwaga uwzględniona 
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danego terytorium. 

50. 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 
Regionalnego w Kielcach – 
Biuro PO KL 

 
Str.27 Najważniejsze 
zagadnienia, które powinny 
zostać uwzględnione przy 
opisie sytuacji problemowej 
to: obszar… 

 
Wykreślenie z Najważniejszych 
zagadnień, które powinny 
zostać uwzględnione przy opisie 
sytuacji problemowej w 
podpunkt obszar Działań 6.3, 
7.3. 

 
W związku z nowym SzOP, który nie 
uwzględnia przedmiotowych Działań. 

Uwaga uwzględniona 

51. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Olsztynie 

Strona 27 - Najważniejsze 
zagadnienia, które powinny 
zostać uwzględnione przy 
opisie sytuacji problemowej 
to: obszar (…)Obszar 
realizacji projektu powinien 
zostać jak najdokładniej 
określony – szczególnie w 
przypadku projektów 
przewidzianych do 
realizacji w ramach Działań 
6.3, 7.3 i 9.5 

Zapis „w ramach Działań 6.3, 
7.3 i 9.5” zamienić na w ramach 
Działania 9.5 

W nowym SzOPie nie przewidziano 
realizacji Działań 6.3 i 7.3   

Uwaga uwzględniona 

52. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Olsztynie 

Strona 25 - projekty 
dotyczące oddolnych 
inicjatyw lokalnych na 
terenach wiejskich 
przewidziane do realizacji 
w ramach 
Działania 9.5 

Zapis „oddolnych inicjatyw 
lokalnych” zmienić na 
oddolnych inicjatyw  
edukacyjnych 

Ujednolicenie zapisów 

Uwaga uwzględniona 

53. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Olsztynie 

Strona 28 - W przypadku 
projektów dotyczących 
oddolnych inicjatyw 
lokalnych na obszarach 
wiejskich w punkcie 3.1.1 
wniosku 
projektodawca 
charakteryzuje również 
osoby i/lub instytucje, które 
zostaną objęte wsparciem 
(…) 

Zapis „oddolnych inicjatyw 
lokalnych na obszarach 
wiejskich” zamienić na 
oddolnych inicjatyw 
edukacyjnych na obszarach 
wiejskich  

Ujednolicenie zapisów 

Uwaga uwzględniona 
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54. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Warszawie 

3.1. 3 Cele szczegółowe 
projektu – wartość obecna 
wskaźnika 

Należy precyzyjnie określić, 
jaką wartość obecną należy 
wskazać w przypadku kolejnego 
roku realizacji projektu 
systemowego PUP w ramach 
Poddziałania 6.1.3 PO KL. 

Wątpliwość budzi czy rokrocznie 
należy określić wartość obecną 
wskaźnika na poziomie „0”, czy też 
dane pozyskiwać na podstawie 
formularza PEFS. 

Uwaga uwzględniona 

55. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Warszawie 

3.1. 3 Cele szczegółowe 
projektu w powiązaniu z 
punktem 3.3 Zadania 

W przypadku Poddziałania 6.1.3 
PO KL konieczne jest wybranie 
celów, które nie prowadzą do 
osiągnięcia celu głównego. 
Należałoby dopuścić możliwość 
pozostawienia pustej komórki w 
kolumnie „cel szczegółowy 
projektu”. 

Powiatowe Urzędy Pracy realizujące 
wieloletnie projekty systemowe mają 
obowiązek we wniosku o 
dofinansowanie projektu umieścić 
wszystkie zadania, jakie realizowały 
od początku realizacji projektu, nawet 
jeżeli w danym roku nie przewidują 
objąć wsparciem uczestników 
projektu w ramach zadania (np. 
ewaluacja projektu, ale również 
zadania  
merytoryczne, jak np. przygotowanie 
zawodowe dorosłych). W punkcie 3.3 
wniosku zadaniom tym mają być  
przypisane cele szczegółowe. 
Powoduje to, że beneficjenci określają 
cele szczegółowe nie prowadzące do 
osiągnięcia celu głównego. 

Uwaga częściowo 
nieuwzględniona  
 
Możliwość pozostawienia 
pustej komórki w kolumnie 
„cel szczegółowy projektu 
mogłaby wprowadzać w 
błąd projektodawców 
ubiegających się o 
dofinansowanie w innych 
niż 6.1.3 
Działaniach/Poddziałaniach 
PO KL.   
 
Projektodawcy nie muszą 
w takim przypadku 
formułować celów 
szczegółowych nie 
prowadzących do 
osiągnięcia celu głównego, 
ale mogą przypisać do 
zadań, które w danym roku 
nie są realizowane i nie są 
tym samym oceniane we 
wniosku o dofinansowanie 
dowolne cele szczegółowe 
określone w pkt. 3.1.3.  
 
Instrukcja została 
doprecyzowana w tym 
zakresie w części 
dotyczącej wypełniania 
punktu 3.3 wniosku.  

56. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie 

PROJEKTY 
INNOWACYJNE 

W związku z obowiązywaniem 
instrukcji wypełniania wniosku 

Należy ujednolicić zapisy w całym 
dokumencie tj.: poprawić na: jeżeli Uwaga uwzględniona  
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2.1.Projekty innowacyjne 
testujące 
3.1 Uzasadnienie potrzeby 
realizacji i cele projektu str. 
46 

o dofinansowanie projektu 
w ramach PO KL od 1 stycznia 
2012 r. informacja „(…) jeżeli 
wniosek składany jest w 2011 
roku dane statystyczne mogą 
pochodzić z okresu 2008-2011.” 
powinna zostać uaktualniona 
w każdej części 
przedmiotowego dokumentu, w 
której widnieje rozbieżność.  

wniosek składany jest w 2012 roku 
dane statystyczne mogą pochodzić 
z okresu 2009-2012. 

57. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie 

PROJEKTY 
INNOWACYJNE 
2.2.Projekty innowacyjne 
upowszechniające 
3.1 Uzasadnienie potrzeby 
realizacji i cele projektu str. 
61 

W związku z obowiązywaniem 
instrukcji wypełniania wniosku 
o dofinansowanie projektu 
w ramach PO KL od 1 stycznia 
2012 r. informacja „(…) jeżeli 
wniosek składany jest w 2011 
roku dane statystyczne mogą 
pochodzić z okresu 2008-2011.” 
powinna zostać uaktualniona 
w każdej części 
przedmiotowego dokumentu, w 
której widnieje rozbieżność.  

Należy ujednolicić zapisy w całym 
dokumencie tj.: poprawić na: jeżeli 
wniosek składany jest w 2012 roku 
dane statystyczne mogą pochodzić 
z okresu 2009-2012. 

Uwaga uwzględniona 

58. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Lublinie 

str. 46, 61 Pierwszy akapit (…) tj. np. jeżeli 
wniosek składany jest w 2011 
roku dane statystyczne mogą 
pochodzić z okresu 2008 – 
2011(…) 

Zapis powinien brzmieć tak jak  
w przypadku projektów 
standardowych  
i współpracy ponadnarodowej na 
stronie 27 instrukcji: (…) tj. np. jeżeli 
wniosek składany jest w 2012 roku 
dane statystyczne mogą pochodzić z 
okresu 2009 – 2012 (…) 

Uwaga uwzględniona 

59. Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

PROJEKTY 
STANDARDOWE I 
PROJEKTY 
WSPÓŁPRACY 
PONADNARODOWEJ 
3.1 Uzasadnienie potrzeby 
realizacji i cele projektu (s. 
27) 
 

W tej części instrukcji pozostały 
odwołania do działań 6.3 oraz 
7.3. 

Odwołania powinny zostać usunięte, 
bowiem instrukcja odnosi się do wersji 
wniosku na bazie której niemożliwe 
będzie już aplikowanie o środki ww. 
działań. Uwaga uwzględniona 

60. Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

PROJEKTY 
STANDARDOWE I 
PROJEKTY 

Proponujemy przeformułowanie 
zdanie: "Dla każdego celu 
należy określić co najmniej 

Dotychczasowe sformułowanie nie 
jest jasne - beneficjenci sugerują się 
tym zapisem, jakoby przyjęty 

Uwaga uwzględniona 
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WSPÓŁPRACY 
PONADNARODOWEJ 
3.1 Uzasadnienie potrzeby 
realizacji i cele projektu (s. 
30) 

jeden podstawowy i mierzalny 
wskaźnik, który w sposób 
precyzyjny umożliwi weryfikację 
stopnia realizacji celu głównego 
i celów szczegółowych." na: 
 "Dla każdego celu należy 
określić co najmniej jeden 
podstawowy i mierzalny 
wskaźnik, który w sposób 
precyzyjny umożliwi weryfikację 
stopnia realizacji tego celu 
(odpowiednio celu głównego 
i/lub celów szczegółowych)". 
 

konkretny wskaźnik i miernik dla 
danego celu szczegółowego musiał 
automatycznie służyć również 
weryfikacji stopnia osiągnięcia celu 
głównego. 

Tabela 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji ob jętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status 

61. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Lublinie 

str. 33 Tabela 3.2.1 Tabeli 3.2.1 Przewidywana 
liczba osób/instytucji objętych 
wsparciem EFS w ramach 
projektu i ich status zawiera 
dane dotyczące liczby 
przedsiębiorstw objętych 
wsparciem tj. 
mikroprzedsiębiorstwa małe 
przedsiębiorstwa, średnie 
przedsiębiorstwa, duże 
przedsiębiorstwa.  

Należałoby doprecyzować zapisy, czy 
przez „instytucje” należy rozumieć 
mikoprzedsiębiorstwa i małe 
przedsiębiorstwa. Co z podmiotami 
typu biblioteka gminna, koło gospodyń 
wiejskich, ośrodek zdrowia. Czy w 
przypadku gdy Wnioskodawca 
planuje rekrutować do projektu takie 
właśnie podmioty powinien 
wskazywać dane odnośnie 
przedstawicieli tych instytucji. De 
facto projekt obejmuje wsparciem 
instytucje, a nie osoby. 

WM 

62. 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

PROJEKTY 
STANDARDOWE I 
PROJEKTY 
WSPÓŁPRACY 
PONADNARODOWEJ 
3.2 Grupy docelowe (s. 31) 

Proponujemy przeformułowanie 
fragmentu "W punkcie 3.2 
wniosku należy opisać osoby 
i/lub instytucje, które objęte 
zostaną wsparciem w ramach 
projektu oraz uzasadnić – 
uwzględniając specyfikę objętej 
wsparciem grupy oraz założone 
w pkt. 3.1.2 i 3.1.3 cele projektu 
– wybór konkretnej grupy 
docelowej spośród wskazanych 
potencjalnych grup w SzOP PO 
KL i w dokumentacji 

Dotychczasowy opis jest 
nieprecyzyjny - zasadne jest w nim 
wymaganie, aby wnioskodawca 
uzasadnił wybór konkretnej grupy 
docelowej, jednak dalej opis stanowi 
instrukcję dla oceniającego, aby na 
bazie przedstawionego opisu 
zdecydował czy grupa docelowa jest 
kwalifikowalna czy też 
niekwalifikowalna. I ponownie w 
kolejnej części instrukcji wymaga się, 
aby informacje o grupie docelowej 
były szczegółowe i nie ograniczały się 

Uwaga nieuwzględniona  
 
W opinii IZ PO KL zapis 
dokładnie wskazuje 
wymagania dotyczącego 
wypełniania punktu 3.2 
wniosku: 
 
Podstawowy wymóg to 
opis osób i/lub instytucji, 
które objęte zostaną 
wsparciem w ramach 
projektu oraz uzasadnienie  
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konkursowej. Projektodawca 
powinien opisać grupę 
docelową w sposób 
pozwalający osobie oceniającej 
wniosek jednoznacznie 
stwierdzić, czy projekt jest 
skierowany do grupy 
kwalifikującej się do otrzymania 
wsparcia zgodnie z zapisami 
zawartymi w SzOP PO KL oraz 
w dokumentacji konkursowej. 
Informacje na temat osób 
planowanych do objęcia 
wsparciem nie powinny się 
ograniczać tylko i wyłącznie do 
wskazania grup odbiorców 
zapisanych w SzOP PO KL, 
powinny być znacznie bardziej 
szczegółowe (powinny przede 
wszystkim odnosić się do 
określonych w pkt. 3.2.1 
wniosku kategorii i podkategorii 
grup docelowych oraz 
planowanej do objęcia 
wsparciem liczby osób). Nie 
należy również uzasadniać 
wyboru grup docelowych 
poprzez odwołanie się tylko i 
wyłącznie do typu projektu 
zawartego w SzOP, gdyż 
zostało już ono sformułowane w 
PO KL." 
 
Proponujemy przeformułowanie, 
które odwoływać się będzie 
wyłącznie do konieczności 
uzasadnienia wyboru konkretnej 
grupy docelowej w kontekście 
założonych celów: 
 
"W punkcie 3.2 wniosku należy 
opisać osoby i/lub instytucje, 

do wskazania grupy zgodnie z 
określeniami SzOP. I wreszcie, 
dodatkowo, następuje wysoce 
niejasna wskazówka, aby nie 
uzasadniać wyboru grupy docelowej 
poprzez odwołanie do typu projektu. 
Proponowany przez nas opis w tej 
części instrukcji wyklucza niejasności. 
 

wyboru konkretnej grupy 
docelowej spośród 
wskazanych potencjalnych 
grup w SzOP PO KL i w 
dokumentacji konkursowej. 
2. Natomiast powyższy 
opis: 
a) powinien pozwolić 
osobie oceniającej wniosek 
jednoznacznie stwierdzić, 
czy projekt jest skierowany 
do grupy kwalifikującej się 
do otrzymania wsparcia 
zgodnie z zapisami 
zawartymi w SzOP PO KL 
oraz w dokumentacji 
konkursowej; 
b) nie  powinien się 
ograniczać tylko i 
wyłącznie do wskazania 
grup odbiorców zapisanych 
w SzOP PO KL; 
c) nie powinien zawierać 
uzasadnienia wyboru grup 
docelowych poprzez 
odwołanie się tylko i 
wyłącznie do typu projektu 
zawartego w SzOP. 
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które objęte zostaną wsparciem 
w ramach projektu oraz 
uzasadnić - uwzględniając 
specyfikę objętej wsparciem 
grupy oraz założone w pkt. 
3.1.2 i 3.1.3 cele projektu – 
wybór konkretnej grupy 
docelowej spośród wskazanych 
potencjalnych grup w SzOP PO 
KL i w dokumentacji 
konkursowej. Tym samym, 
informacje na temat osób 
planowanych do objęcia 
wsparciem nie powinny się 
ograniczać tylko i wyłącznie do 
wskazania grup odbiorców 
zapisanych w SzOP PO KL, 
powinny być znacznie bardziej 
szczegółowe (powinny przede 
wszystkim odnosić się do 
określonych w pkt. 3.2.1 
wniosku kategorii i podkategorii 
grup docelowych oraz 
planowanej do objęcia 
wsparciem liczby osób).” 
 

63. 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

PROJEKTY 
STANDARDOWE I 
PROJEKTY 
WSPÓŁPRACY 
PONADNARODOWEJ 
3.2 Grupy docelowe (s. 31) 

Uwaga do akapitu "Opis 
przebiegu rekrutacji powinien 
być szczegółowy i obejmować 
kryteria rekrutacji, czas, 
miejsce, dokumenty, zasady 
tworzenia list rezerwowych itp. 
oraz zawierać uzasadnienie 
wybranych technik i metod 
rekrutacji, dopasowanych do 
grupy odbiorców oraz 
charakteru projektu..." 
 
Znacznie lepszym wydaje się 
ograniczenie tej części instrukcji 
do: 
 

Ten fragment instrukcji i wyliczone w 
tym miejscu wymagania wskazane są 
jako obligatoryjne dla wszystkich 
projektów, co powoduje, że 
oceniający dokonują z ich 
zastosowaniem oceny procesu 
rekrutacji w projekcie bez względu na 
charakter tego projektu, typ 
projektowy, charakter i zakres 
poddziałania czy działania. 

Uwaga uwzględniona 



 23 

"Opis przebiegu rekrutacji 
powinien być szczegółowy i 
obejmować kryteria, techniki i 
metody rekrutacji, dopasowane 
do grupy odbiorców oraz 
charakteru projektu." 
 

3.3 Zadania  

64. Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Olsztynie 

Część II Wypełnianie 
wniosku o dofinansowanie 
projektu w ramach POKL 
Pkt 3 Charakterystyka 
projektu 
Projekty standardowe i 
projekty współpracy 
ponadnarodowej 
ppkt. 3.3 Zadania 

W przypadku realizacji przez 
Wnioskodawcę szkoleń/kursów, 
jako jednej z form wsparcia, 
należy wskazać jakiego rodzaju 
dokument uzyskają 
uczestniczki/cy szkolenia po 
jego ukończeniu, np. certyfikaty, 
dyplomy, itp. 

Pozwoli to na określenie czy osoby te 
podwyższą podczas ich realizacji 
swoje kwalifikacje zawodowe, 
potwierdzone stosownym 
dokumentem. Posiadanie takiego 
dokumentu jest szczególnie istotne 
dla osób wchodzących/powracających 
na rynek pracy, gdyż stanowią dowód 
na posiadania odpowiednich 
kompetencji do wykonywania 
określonej pracy.  
 

Uwaga nieuwzględniona  
 
Kwestia konieczności 
zapewnienia uzyskania 
przez uczestników 
(uczestniczki) 
certyfikatów/dyplomów 
może być przedmiotem 
wymogu określonego w 
szczegółowych kryteriach 
dostępu.     

65. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Poznaniu 

Rozdział 2, 
Podrozdział 3 
Charakterystyka projektu, 
Punkt.3.3 Zadania, str. 36, 
48 oraz str. 54-55 i 69 

Należy poprawić przywołane 
nazwy rozdziałów dokumentu 
Podręcznik wskaźników PO KL 
2007-2013.  
-  Mapa wskaźników 
monitorowania projektów PO KL 
– poprawna nazwa brzmi: Mapa 
wskaźników produktu wg 
Poddziałań, 
-  Zestawienie przykładów 
alternatywnych wskaźników wg 
Poddziałań – poprawna nazwa 
brzmi:  Zestawienie przykładów 
alternatywnych wskaźników 
monitorowania projektu. 

Wykorzystane w przedmiotowym 
dokumencie nazwy rozdziałów 
Podręcznika wskaźników PO KL 
2007-2013 nie są spójne z 
Podręcznikiem. 
 

Uwaga uwzględniona  

66. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Lublinie 

str. 37 Projekty 
przewidziane do realizacji 
w Działaniu 9.5 PO KL 

W przypadku projektów 
dotyczących oddolnych 
inicjatyw edukacyjnych na 
obszarach wiejskich (Działanie 
9.5), w kolumnie trzeciej punktu 
3.3 wniosku należy również 

Doprecyzować zapisy. Zgodnie z 
Zakresem realizacji projektów 
partnerskich określonym przez IZ PO 
KL. Czy nie należałoby wskazać, iż w 
przypadku projektu partnerskiego, 
wartość dodaną stanowi fakt realizacji 

Uwaga uwzględniona 



 24 

opisać wartość dodaną projektu.  projektu  
w partnerstwie. 

67. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Lublinie 

str. 37 Projekty 
przewidziane do realizacji 
w Działaniu 9.5 PO KL 

W przypadku projektów 
dotyczących oddolnych 
inicjatyw edukacyjnych na 
obszarach wiejskich 
przewidzianych do realizacji w 
Działaniu 9.5 Projektodawca w 
kolumnie trzeciej 3.3 wniosku 
”Szczegółowy opis zadania i 
produktów, które będą 
wytworzone w ramach jego 
realizacji” określa własne 
wskaźniki pomiaru celów 
projektu (rezultaty).  

Należałoby doprecyzować czy nie 
chodzi  
|o wskazanie produktów. W Karcie 
Oceny Merytorycznej weryfikacji 
podlega opis produktów, które będą 
wytworzone  
w ramach zadań. 

Uwaga uwzględniona 
 
Zapisy zostały 
doprecyzowane, jednak 
produkty nie mogą być  
zgodnie z metodologią 
PCM utożsamiane ze 
wskaźnikami pomiaru 
celów projektu 
(rezultatami).   

68. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Warszawie 

3.3 Zadania „W przypadku organizacji 
szkoleń konieczne jest podanie 
najważniejszych informacji 
dotyczących sposobu ich 
organizacji (…)” w nawiasach 
należy dopisać „liczba godzin 
szkoleniowych”. 

Takie doprecyzowanie umożliwi 
ocenę nakład – rezultat. 

Uwaga uwzględniona  

69. Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Cz. II Wypełnianie wniosku 
o dofinansowanie  - pkt 3.3: 
Zadania, str. 36 

Wnosimy o większe 
doprecyzowanie definicji 
produktu projektu. Konieczne 
jest precyzyjne odróżnienie 
produktów od ich wskaźników. 

Określenie co jest produktem a co 
wskaźnikiem budzi najwięcej 
wątpliwości zarówno dla osób 
przygotowujących wniosek o 
dofinansowanie, jak również dla 
oceniających. W Instrukcji jest mowa 
o „dobrach i usługach” , które 
powstaną w wyniku zadań 
realizowanych w ramach projektu. 
Dobrem ani usługą nie jest  np. liczba 
osób, które otrzymały dotacje (bo czy 
osoby mogą być „produktem”), liczba 
szkół, które zrealizowały programy 
rozwojowe (produktem w tym 
wypadku mogą być wdrożone 
programy rozwojowe).  Instrukcja 
zawiera krótki opis produktów, 
konieczne jest szersze opisanie tego 
aspektu tak, aby ustalenie produktu 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Instrukcja jest dokumentem 
o charakterze 
uniwersalnym, który 
powinien obejmować 
możliwie najszerszy 
wachlarz sytuacji. Nie jest 
natomiast możliwe 
precyzyjne 
doprecyzowanie pojęcia 
produktu, które dotyczyłoby 
wszystkich możliwych 
sytuacji.  
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czy wskaźnika nie budziło 
wątpliwości. 

70. Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

PROJEKTY 
STANDARDOWE I 
PROJEKTY 
WSPÓŁPRACY 
PONADNARODOWEJ 
3.3 Zadania (s.35) 

W części instrukcji dotyczącej 
pola 3.3 powinno znaleźć się 
wprost odniesienie do 
harmonogramu realizacji 
projektu jako elementu, który 
uzupełnia opis w polu 3.3 
wniosku i jest (powinien być) 
oceniany przez komisję oceny 
projektów łącznie z polem 3.3. 

Ubiegłoroczne przesunięcie miejsca 
harmonogramu w strukturze wydruku 
wniosku o dofinansowanie 
spowodowało, że element ten jest 
często traktowany jako mniej istotny w 
procedurze oceny, ale również w 
procesie tworzenia wniosku. Jednak 
rolą harmonogramu jest prezentacja 
przebiegu projektu, jak też swoiste 
"odciążenie" opisu w polu 3.3, który 
dzięki harmonogramowi powinien być 
nie tylko precyzyjniejszy (wzajemne 
uzupełnianie się tych elementów 
wniosku), ale również prostszy. 
 

Uwaga uwzględniona  

71. Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

PROJEKTY 
STANDARDOWE I 
PROJEKTY 
WSPÓŁPRACY 
PONADNARODOWEJ 
3.3 Zadania (s.36) 

Uwaga do fragmentu: "Opis 
planowanych zadań powinien 
być możliwie szczegółowy, z 
uwzględnieniem terminów i 
osób odpowiedzialnych za ich 
realizację. W przypadku 
organizacji szkoleń konieczne 
jest podanie najważniejszych 
informacji dotyczących sposobu 
ich organizacji (miejsce 
prowadzenia zajęć, liczba edycji 
kursu, warunki do jego 
rozpoczęcia, planowane terminy 
rozpoczęcia i zakończenia, 
planowane harmonogramy 
szkolenia, kadra 
zaangażowana, ramowy opis 
programu nauczania, materiały 
szkoleniowe jakie zostaną 
przekazane uczestnikom)." 
 
Proponujemy dopisanie przed 
wyliczeniem "składowych 
sposobu organizacji" skrótu 
"np." 

Instrukcja nie jest w tym miejscu 
precyzyjna, wylicza bowiem katalog 
elementów w zakresie sposobu 
organizacji szkoleń jako obligatoryjny 
dla wszystkich projektów, w których 
pojawia się moduł szkoleniowy. Dla 
projektów o bardziej złożonej 
strukturze, w których 
szkolenie/szkolenia są tylko jedną z 
form wsparcia w dłuższej ścieżce, nie 
ma technicznej możliwości spełnienia 
tego wymagania [np. w projektach V 
lub VII priorytetu, w których tworzy się 
wielowątkowe, złożone projekty, z 
indywidualnymi programami wsparcia 
których elementem (ale nie 
najważniejszym) są również 
szkolenia]. 

Uwaga częściowo 
uwzględniona  
 
Wprowadzono zapis, że 
opisanie kadry 
zaangażowanej w 
organizację szkoleń 
możliwe jest w punkcie  3.7 
wniosku, a liczba edycji 
kursu, planowane terminy 
rozpoczęcia i zakończenia 
oraz planowane 
harmonogramy szkolenia z 
liczbą godzin 
szkoleniowych mogą 
wynikać z harmonogramu 
realizacji projektu. 
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Jednocześnie w instrukcji 
powinna zostać wprost 
wskazana informacja, że 
podanie kadry zaangażowanej 
w realizację szkoleń możliwe 
jest w polu 3.7 wniosku. 
 
Tak szczegółowy opis 
planowanych szkoleń nie jest 
często możliwy do zawarcia w 
limicie znaków GWA np. 
ramowy program nauczania, 
planowane harmonogramy, 
terminy rozpoczęcia i 
zakończenia, ponadto część 
informacji jest zawarta w 
harmonogramie wg jego 
założeń tj. z dokładnością 
miesięczną lub kwartalną, a 
kadra planowana do 
zatrudnienia/usług zleconych w 
pkt. 3.7. 
 

3.4 Ryzyko nieosi ągnięcia zało żeń projektu 

72. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie 

3.4 Ryzyko nieosiągnięcia 
założeń projektu str.40 

W przypadku projektów 
dotyczących oddolnych 
inicjatyw lokalnych na 
obszarach wiejskich (Działanie 
9.5) projektodawca nie wypełnia 
punktu 3.4 wniosku, który – 
w momencie, gdy w punkcie 1.2 
wniosku zaznaczono Działanie 
9.5 –automatycznie staje się 
nieaktywny. 

Winno być: oddolnych inicjatyw 
edukacyjnych 

Uwaga uwzględniona 

73. 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 
Regionalnego w Kielcach – 
Biuro PO KL 

 
Str.40 W przypadku 
projektów dotyczących 
oddolnych inicjatyw 
lokalnych na obszarach 
wiejskich (Działanie 9.5) 

 
Zastąpienie zwrotu oddolnych 
inicjatyw lokalnych - oddolnych 
inicjatyw edukacyjnych. 

 
W związku z nowym SzOP który nie 
uwzględnia przedmiotowych Działań.  
 Uwaga uwzględniona 
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74. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Olsztynie 

Strona 40 W przypadku 
projektów dotyczących 
oddolnych inicjatyw 
lokalnych na obszarach 
wiejskich (Działanie 9.5) 
projektodawca 
nie wypełnia punktu 3.4 
wniosku, który – w 
momencie, gdy w punkcie 
1.2 wniosku zaznaczono 
Działanie 9.5 – 
automatycznie staje się 
nieaktywny. 

Zapis „W przypadku projektów 
dotyczących oddolnych 
inicjatyw lokalnych na 
obszarach wiejskich (Działanie 
9.5)”  zamienić na W przypadku 
projektów dotyczących 
oddolnych inicjatyw 
edukacyjnych na obszarach 
wiejskich (Działanie 9.5) 

Ujednolicenie zapisów 

Uwaga uwzględniona 

75. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Warszawie 

3.4 Ryzyko nieosiągnięcia 
założeń projektu 

Punkt ten powinien być 
nieaktywny w momencie wyboru 
z listy rozwijanej w punkcie 1.3 
wniosku Poddziałania 6.1.3 PO 
KL. 

Zgodnie z dokumentem „Projekty 
systemowe Powiatowych Urzędów 
Pracy w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki” w polu 
tym należy wpisać „nie dotyczy”. By 
zachować zgodność dokumentów 
programowych i nie ograniczać 
beneficjentom liczby znaków 
należałoby zablokować możliwość 
edycji tego punktu w przypadku 
wyboru Poddziałania 6.1.3 PO KL 
nawet w przypadku, gdy wartość 
projektu przekracza 2 mln zł. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Ewentualna zmiana w tym 
zakresie wymagałaby 
podjęcia prac 
programistycznych z 
odpowiednim 
wyprzedzeniem.  
 
Propozycja zostanie wzięta 
pod uwagę przy kolejnej 
aktualizacji GWA PO KL.  
 

76. 

Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego 

str. 38 – „3.4 Ryzyko 
nieosi ągnięcia zało żeń 
projektu (dotyczy 
projektów, których 
wnioskowana kwota 
dofinansowania jest 
równa albo przekracza 2 
mln zł)”  
 

W generatorze pole 3.4 jest 
aktywne również przy 
dofinansowaniu mniejszym 
niż 2 mln,  
a wartości ogólnej projektu 
przekraczającej tę kwotę 
(projekty z wkładem 
własnym). 

konieczność doprecyzowania tej 
kwestii w Instrukcji, bądź 
wprowadzenia zmian w generatorze 
wniosków aplikacyjnych 

Uwaga uwzględniona 
 
Nowa wersja GWA 7.5 
będzie uwzględniać tę 
kwestię.  

Pkt 3.5 Oddziaływanie projektu  
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77. 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego  w Olsztynie 

Oddziaływanie projektu, s. 
41 

Wątpliwość budzą podane 
przykłady wartości dodanej np. 
zwiększenie liczby osób 
mających dostęp do szkoleń 
(…), wzrost stopnia 
świadomości w zakresie zasady 
równości szans. 

Podane przykłady są związane z 
realizacją projektu. Np. każdy projekt 
musi spełniać standard minimum, 
więc wzrost stopnia świadomości w 
zakresie zasady równości szans jest 
poniekąd wpisany w realizację 
projektu. Przy podaniu takich 
przykładów wartości dodanej oraz 
użycia sformułowania „w 
szczególności” Wnioskodawcy będą 
wskazywać  podane zwroty, a nie 
sami definiować nowe. 

Uwaga uwzględniona 
 
Katalog został 
zredukowany o podane 
przykłady. 

78. EDORADCA Sp. z o. o. 

3.5. Prosimy o doprecyzowanie 
informacji wymaganych w 
części 3.5. wniosku, podanie 
bardziej szczegółowych, 
informacji oraz o podanie 
przykładów prawidłowo 
opisanych oddziaływań projektu  

Ocena w ramach pkt. 3.5 wniosku jest 
oceną subiektywną oceniających, 
podanie w instrukcji wypełnienia 
wniosków konkretnych przykładów 
umożliwi wnioskodawcom  
wypełnienie tego pkt. w sposób 
bardziej precyzyjny zgodnie z 
instrukcją wypełnienia wniosków.  

Uwaga nieuwzględniona 
 
Instrukcja jest dokumentem 
o charakterze 
uniwersalnym, który 
powinien obejmować 
możliwie najszerszy 
wachlarz sytuacji.  W 
związku z powyższym nie 
jest wskazane 
formułowanie przykładu, 
który – z racji swojej 
szczegółowości – 
mógłby wprowadzać 
niektórych projektodawców 
w błąd.  

79. EDORADCA Sp. z o. o. 

3.5. Prosimy o doprecyzowanie 
zapisów dot. wypełnienia 
kolumny 1 w pkt. 3.5. tj. 
oczekiwany efekt realizacji 
POKL 

W przypadku projektów 
standardowych nie stanowi to dla 
wnioskodawców problemu, jednakże 
w przypadku projektów 
innowacyjnych/niestandardowych 
zapis w instrukcji wypełnienia 
wniosków jest niejasny 

Uwaga częściowo 
uwzględniono – 
rozszerzono dodatkowo o 
cele Działania z SZOP. 
Wskazane opcje są na tyle 
szerokie, iż nie powinny 
stanowić problemu. 
Ponadto, tematy były 
wskazywane w oparciu o 
cele szczegółowe, a 
projekty innowacyjne do ich 
realizacji powinny się 
przyczyniać. 

80. Urząd Marszałkowski Projekty innowacyjne, W kolumnie „oczekiwany efekt Co w sytuacji, gdy dany projekt Uwaga częściowo 
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Województwa Śląskiego 
Wydział Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

część 3.5 wniosku 
„Oddziaływanie projektu”, 
strona 57 

realizacji PO KL” należy 
zgodnie z instrukcją wpisać albo 
efekt realizacji przypisany do 
danego Priorytetu lub cel 
szczegółowy Priorytetu 

wpisuje się w żaden cel szczegółowy 
ani efekt realizacji? Są tematy 
projektów innowacyjnych, które w 
żaden sposób nie wpisują się w cele i 
efekty. Instrukcja powinna poszerzyć 
możliwość wpisywania również celów 
Działań w ramach danego Priorytetu, 
w ramach którego został ogłoszony 
konkurs na projekty innowacyjne. 
 
Ponadto konstrukcja Karty Oceny 
Merytorycznej powoduje, iż 
oddziaływanie projektu jest ocenianie 
w osobnej części karty, czyli w 
momencie, kiedy tutaj Projektodawca 
wpiszę np. własny efekt (generator 
nie blokuje możliwości dokonania 
wpisu) projekt może nie uzyskać 
minimum punktowego w tej części. 

uwzględniono – 
rozszerzono dodatkowo o 
cele Działania z SZOP. 
Wskazane opcje są na tyle 
szerokie, iż nie powinny 
stanowić problemu. 
Ponadto, tematy były 
wskazywane w oparciu o 
cele szczegółowe, a 
projekty innowacyjne do ich 
realizacji powinny się 
przyczyniać. 
 
Projektodawca powinien 
wypełniać wniosek zgodnie 
z instrukcją, która stanowi, 
że w kolumnie pierwszej 
pkt. 3.5 wniosku nie można 
przyjąć innego sposobu jej 
wypełnienia niż: 
a. wybór efektu 
realizacji danego Priorytetu 
PO KL z listy rozwijanej 
albo  
b. wpisanie celu 
szczegółowego 
określonego dla danego 
Priorytetu zgodnie z jego 
brzmieniem w PO KL 
albo 
c. wpisanie celu Działania z 
SZOP. 

81. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Szczecinie 

opis pola 3.5 Nie jest zrozumiałe, dlaczego 
usunięto zapis dot. przykładu na 
str. 40. Był to dobry przykład 
użyteczny w przypadku 
niektórych działań, dla których 
nie można jednoznacznie 
dopasować efektu realizacji 
POKL.  

- 
Wyjaśnienie 
 
Przykład został usunięty w 
związku ze zmianą typów 
operacji w Poddziałaniu 
8.2.1 PO KL.  

Pkt 3.6 Potencjał i do świadczenie projektodawcy  
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82. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Toruniu 

Pkt 3.6 Potencjał i 
doświadczenie 
projektodawcy 

Należy doprecyzować zapis:  
Wymóg spełniania powyższego 
kryterium dotyczy wszystkich 
projektodawców, a zatem 
również tych podmiotów, które 
realizują projekt w trybie 
systemowym.  
 
Powinno być: 
Wymóg spełniania powyższego 
kryterium dotyczy wszystkich 
projektodawców, a zatem 
również tych podmiotów, które 
realizują projekt w trybie 
systemowym za wyjątkiem 
Poddziałania 6.1.3. 
 

Wymóg dotyczący rocznego obrotu 
projektodawcy i partnerów nie dotyczy 
Poddziałania 6.1.3, gdyż na 
podstawie Instrukcji wypełniania 
wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu zawartej w dokumencie 
Projekty Systemowe Powiatowych 
Urzędów Pracy w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki pkt. 3.6 
nie dotyczy tego Poddziałania. 

Uwaga uwzględniona 

83. 
Centrum Projektów 
Europejskich Krajowa 
Instytucja Wspomagająca 

Punkt 3.6, fragment 
dotyczący oceny potencjału 
finansowego partnerów 
ponadnarodowych, str. 42, 

Propozycja zamiany fragmentu 
rozpoczynającego się od 
„Odmienne rozwiązanie należy 
przyjąć w projektach 
ponadnarodowych (…) mimo 
wskazania w Szczegółowym 
budżecie projektu wydatków 
partnerów ponadnarodowych” 
na następujący zapis: 

„W przypadku projektów 
współpracy ponadnarodowej 
budżet projektu PO KL nie 
uwzględnia środków 
wnoszonych przez partnerów 
ponadnarodowych (zgodnie z 
punktem 4 Instrukcji 
Szczegółowy budżet projektu, 
Projekty współpracy 
ponadnarodowej). Jeśli wydatki 
parterów ponadnarodowych są 
finansowane przez lidera z PO 

Propozycja doprecyzowania zapisu 
wynika z potrzeby wskazania, iż  
budżet wniosku PO KL nie 
uwzględnia środków wnoszonych 
przez partnerów ponadnarodowych w 
projektach współpracy 
ponadnarodowej z ich własnych 
źródeł, z czego wynika brak wymogu 
wskazania rocznych obrotów 
partnerów ponadnarodowych na 
potrzeby oceny potencjału 
finansowego. W aktualnym brzmieniu 
zapis odnosi się wyłącznie do sytuacji 
finansowania wydatków partnerów ze 
środków PO KL na zasadzie 
refundacji, przez co jest niepełny i 
może powodować wątpliwości 
projektodawców. 
 
 
Sugeruje się również, aby 
proponowany zapis znalazł się w 
instrukcji w punktach 3.6. wniosku o 
dofinansowanie projektu odnoszących 
się do projektów  innowacyjnych 

Uwaga uwzgl ędniona 
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KL na zasadzie refundacji, to na 
liderze spoczywa ostateczny 
ciężar ich poniesienia. W 
związku z tym w przypadku 
projektów współpracy 
ponadnarodowej nie ocenia się 
potencjału finansowego 
partnerów ponadnarodowych 
(mimo wskazania w 
Szczegółowym budżecie 
projektu ich wydatków), zatem 
partnerów ponadnarodowych 
nie dotyczy wymóg wskazania 
w punkcie 3.6 wniosku 
wysokości rocznego obrotu. Z 
uwagi na powyższe, na 
potrzeby oceny potencjału 
finansowego w projektach 
współpracy ponadnarodowej 
należy wykazać wyłącznie 
obroty lidera projektu (i 
ewentualnie partnerów 
krajowych – jeśli dotyczy). 

testujących i upowszechniających. 

84. Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Olsztynie 

Część II Wypełnianie 
wniosku o dofinansowanie 
projektu w ramach POKL 
Pkt 3 Charakterystyka 
projektu 
Projekty standardowe i 
projekty współpracy 
ponadnarodowej 
ppkt. 3.6 Potencjał i 
doświadczenie 
projektodawcy 

W przypadku realizacji 
projektów w partnerstwie, 
należy wskazać potencjał 
finansowy, oddzielnie lidera i 
każdego z partnerów.  

Informacja o potencjale finansowym 
każdego z podmiotów 
odpowiedzialnych za realizację i 
rozliczanie wniosków o 
dofinansowanie, pozwoli na zbadanie 
czy dany podmiot posiada odpowiedni 
potencjał finansowy pozwalający na 
prawidłową realizację projektu, w 
przypadku pojawienia się problemów 
w przepływach finansowych w ramach 
projektu. 
Ponadto wskazanie potencjału 
finansowego każdego z podmiotów 
oddzielnie, pozwoli na ocenę czy 
poradzi on sobie z realizacją danego 
zadania. 

Uwaga nieuwzgl ędniona 
Zgodnie z kryterium, 
weryfikacji podlega łączy 
obrót lidera i partnerów, a 
nie każdego z tych 
podmiotów z osobna. 
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85. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Katowicach 

str. 42, p. 3.6 
Akapit: „Ocena potencjału 
finansowego dokonywana 
jest w kontekście 
planowanych rocznych 
wydatków w projekcie (...). 
Polega ona na porównaniu 
rocznego poziomu 
wydatków z rocznymi 
obrotami projektodawcy 
(...) za poprzedni 
zamknięty rok obrotowy” 

 Brak informacji o trybie 
postępowania w przypadku, gdy 
wnioskodawcą / partnerem jest 
podmiot prowadzący 
działalność krócej niż rok, który 
jednocześnie nie zamykał do tej 
pory roku obrotowego. 

Mogą to być podmioty, które 
rozpoczęły działalność gospodarczą 
np. w lutym danego roku, a wniosek o 
dofinansowanie składają np. w 
listopadzie. Zgodnie z przepisami o 
rachunkowości nie ma wówczas 
przesłanek do zamknięcia roku 
obrotowego. Czy wnioskodawca / 
partner może w takim przypadku 
podać informacje za inny okres, np. 
za pełne kwartały, dla których 
prowadzono ewidencję zdarzeń 
gospodarczych? 

Uwaga nieuwzgl ędniona 
Zapisy instrukcji są 
jednoznaczne w tym 
zakresie i wskazują, iż przy 
weryfikacji spełnienia 
kryterium brane są pod 
uwagę wyłącznie obroty 
roczne ustalane na 
podstawie zamkniętego 
roku obrotowego). Tym 
samym, a contrario, nie jest 
możliwe podawanie 
obrotów, które odnoszą się 
do niezamkniętego roku 
obrotowego. 

86. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Katowicach 

str. 42, p. 3.6 
 

Uwaga do zapisu: 
„Odmienne rozwiązanie należy 
przyjąć w projektach 
ponadnarodowych, w których 
ostateczny ciężar poniesienia 
wydatków partnerów 
ponadnarodowych przypada na 
lidera projektu, który dokonuje 
ich refundacji.” 

Taki zapis może sugerować, że to 
lider projektu ponosi koszty partnerów 
ponadnarodowych. 
Proponuje się doprecyzować zapis, 
np. 
„Odmienne rozwiązanie należy 
przyjąć w tych w projektach 
ponadnarodowych, w których 
ostateczny ciężar poniesienia 
wydatków partnerów 
ponadnarodowych przypada na 
lidera projektu, który dokonuje ich 
refundacji.”  

Uwaga uwzgl ędniona 
 

87. Doradztwo Unijne Zbigniew 
Banasiak Zgierz 

Określanie potencjału 
finansowego 
wnioskodawcy w 
projektach 
ponadnarodowych 

Przy określaniu potencjału 
finansowego uwzględniany 
będzie potencjał finansowy 
wnioskodawcy (lidera) oraz 
ewentualnych partnerów 
krajowych (suma obrotów za 
ostatni rok obrotowy). Nie 
będzie uwzględniany potencjał 
finansowy partnera/ów 
zagranicznych.  

Skoro w projektach realizowanych 
bez partnerstwa zagranicznego do 
określenia potencjału  finansowego 
wnioskodawcy brany jest pod uwagę 
łączny potencjał lidera i partnera/ów 
krajowych, nie uzasadnione, 
niekonsekwentne i nie logiczne jest 
wykluczenie potencjału partnerów 
krajowych (jeżeli tacy są) w 
przypadku projektów 
ponadnarodowych czy z 
komponentem ponadnarodowym. 

Uwaga uwzgl ędniona  
 

88. Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 

3.6 Potencjał i 
doświadczenie 

Z zapisu wynika, iż wydatki 
partnerów zagranicznych w 

Zapisy Instrukcji powinny być 
tożsame ze stanowiskiem odnośnie 

Uwaga nieuwzgl ędniona 
Bez względu na przyjęty 
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Wydział Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

projektodawcy. Str. 42. 
Odmienne rozwiązanie 
należy przyjąć w 
projektach 
ponadnarodowych, w 
których ostateczny ciężar 
poniesienia wydatków 
partnerów 
ponadnarodowych 
przypada na lidera 
projektu, który dokonuje ich 
refundacji. Z uwagi na 
powyższe, na potrzeby 
oceny potencjału 
finansowego należy 
wykazać wyłącznie obroty 
lidera, mimo wskazania w 
Szczegółowym budżecie 
projektu wydatków 
partnerów 
ponadnarodowych. 

zasadzie powinny być 
finansowane ze środków Lidera, 
podczas gdy takie sytuacje, 
zgodnie z interpretacją KIW PO 
KL, są dopuszczalne w 
wyjątkowych sytuacjach, trzeba 
je tez bardzo dobrze uzasadnić i 
opisać we wniosku. 

konstrukcji budżetu projektów 
ponadnarodowych. 
 

system finansowania 
partnerów 
ponadnarodowych 
ostateczny ciężar wydatku 
w projekcie współpracy 
ponadnarodowej przypada 
na lidera, stąd nie jest 
zasadna zmiana zapisów w 
tym zakresie. 

89. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 
Wydział Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

3.6 Potencjał i 
doświadczenie 
projektodawcy 

W dokumencie zapisano że pod 
uwagę bierze się pod uwagę 
obroty jedynie w przypadku gdy 
jego wkład jest finansowy, 
niezbędne jest szczegółowe 
wskazanie ponoszonych przez 
te podmioty 
wydatków. Informacja taka 
powinna znaleźć się w 
Szczegółowym budżecie 
projektu. 
W związku z powyższym co w 
sytuacji gdy beneficjent opisze 
wydatki ponoszone przez 
partnera w części 3.3 zadania, a 
zadanie to jest uwzględnione w 
szczegółowym budżecie 
projektu 

Jak należy postępować w sytuacji gdy 
projekt jest realizowany w 
partnerstwie, a beneficjent nie wskaże 
w szczegółowym budżecie czy 
partner wnosi do projektu wkład 
finansowy, ale w części 3.3 (zadania) 
wskazano że za realizację części 
zadań odpowiada partner? 
Czy w przedstawionej powyżej 
sytuacji należy skierować projekt do 
uzupełnienia na etapie oceny 
formalnej, zakładając że kryterium 
formalne roczny obrót projektodawcy i 
partnerów (o ile budżet projektu 
uwzględnia wydatki partnera) jest 
równy lub wyższy od rocznych 
wydatków w projekcie nie zostało 
spełnione i wymagana jest korekta, 
polegającego na wskazaniu w 
szczegółowym budżecie pozycji w 
których partner wnosi swój wkład 

Uwaga nieuwzgl ędniona.  
Z zapisów instrukcji jasno 
wynika, iż przy weryfikacji 
kryterium obrotu brane są 
wyłącznie obroty partnerów 
krajowych, których udział 
finansowy jest wykazany w 
budżecie. 
„W punkcie 3.6 wniosku 
projektodawca powinien 
również przedstawić 
informacje potwierdzające 
potencjał finansowy jego i 
ewentualnych partnerów (o 
ile budżet projektu 
uwzględnia wydatki 
partnera)” 
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finansowy, tak jak to omówiono w 
części instrukcji dotyczącej 
Szczegółowego budżetu projektu? 

90. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 
Wydział Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

3.6 Potencjał i 
doświadczenie 
projektodawcy str 42 
Z uwagi na fakt, iż podczas 
oceny potencjału 
finansowego partnerstwa 
bierze się pod uwagę 
obroty jedynie tych 
podmiotów, których wkład 
w projekt ma charakter 
finansowy, niezbędne jest 
szczegółowe wskazanie 
ponoszonych przez te 
podmioty wydatków. 
Informacja taka powinna 
znaleźć się w 
Szczegółowym budżecie 
projektu, stąd sposób jej 
zamieszczania oraz forma 
jest omówiona w części 
instrukcji dotyczącej 
Szczegółowego budżetu 
projektu. 
 

Powyższy zapis wymaga 
doprecyzowania ,co w 
przypadku gdy wnioskodawca 
nie zaznaczy w budżecie 
szczegółowym wydatków 
partnera a są one zaznaczone i 
opisane w samej treści wniosku 
o dofinansowanie( np. punkt 
3.3) 
 
 

Doprecyzowanie tego zapisu wpłynie 
na lepszą jakość oceny potencjału 
partnerów we wniosku. 

Uwaga nieuwzgl ędniona 
Z zapisów instrukcji jasno 
wynika, iż przy weryfikacji 
kryterium obrotu brane są 
pod uwagę wyłącznie 
obroty partnerów 
krajowych, których udział 
finansowy jest wykazany w 
budżecie. 
„W punkcie 3.6 wniosku 
projektodawca powinien 
również przedstawić 
informacje potwierdzające 
potencjał finansowy jego i 
ewentualnych partnerów (o 
ile budżet projektu 
uwzględnia wydatki 
partnera)” 
 

91. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 
Wydział Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

3.6 Potencjał i 
doświadczenie 
projektodawcy str 41 
 
W punkcie 3.6 wniosku 
projektodawca powinien 
również przedstawić 
informacje potwierdzające 
potencjał finansowy jego i 
ewentualnych partnerów (o 
ile budżet projektu 
uwzględnia wydatki 
partnera) do realizacji 
projektu, dotyczące 
wysokości rocznego obrotu 

Zgodnie z tym zapisem  
możliwa jest sytuacja w której 
lider projektu nie spełnia ww. 
warunków  odnośnie potencjału 
niezbędnego do prowadzenia 
projektu , natomiast będąc w 
partnerstwie np. z jst zawsze 
przejdzie pozytywnie ocenę 
potencjału. 
Jest to ewidentna luka gdyż 
przechodzi projekt , w którym 
lider tak naprawdę nie posiada 
takiego potencjału, a to on jest 
stroną podczas podpisywania 
umowy o dofinansowanie a nie 

Doprecyzowanie tego zapisu wpłynie 
na lepszą jakość oceny potencjału 
partnerów we wniosku. 

Uwaga nieuwzgl ędniona 
Zgodnie z kryterium 
przyjętym uchwałą KM do 
oceny spełnienia kryterium 
brane są pod uwagę łączne 
obroty lidera i partnerów, o 
ile budżet projektu 
uwzględnia wydatki 
partnera. Z tego powodu 
nie jest możliwe dokonanie 
zmiany zapisów instrukcji. 
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projektodawcy i partnerów. 
Zgodnie z jednym z 
ogólnych kryteriów 
formalnych wyboru 
projektów obowiązujących 
w ramach PO KL łączny 
roczny obrót projektodawcy 
i partnerów (o ile budżet 
projektu uwzględnia 
wydatki partnera) musi być 
równy lub wyższy od 
rocznych wydatków w 
projekcie. 

jego partner. 

92. 

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej 
Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

3.6 Potencjał i 
doświadczenie 
projektodawcy 
s. 42 

Należy doprecyzować zdanie:  
„W punkcie 3.6 wniosku 
projektodawca powinien 
również przedstawić informacje 
potwierdzające potencjał 
finansowy jego i ewentualnych 
partnerów (o ile budżet projektu 
uwzględnia wydatki partnera)  
do realizacji projektu, dotyczące 
wysokości rocznego obrotu 
projektodawcy i partnerów” 
poprzez dodanie zapisu  
„za poprzedni zamknięty rok 
obrotowy”. 

Obecnie zapis jest niejednoznaczny. 
Pomimo, iż kwestia ta jest dalej 
wyjaśniana IP uważa za zasadne 
doprecyzowanie tego zapisu, już w 
tym miejscu Instrukcji…, tak aby nie 
budził on zastrzeżeń.  

Uwaga nieuwzgl ędniona 
Zapisy instrukcji wyraźnie 
wskazują, iż ocena 
spełnienia kryterium opiera 
się na rocznych łącznych 
obrotach projektodawcy i 
partnerów (o ile budżet 
projektu uwzględnia 
wydatki partnera) za 
poprzedni zamknięty rok 
obrotowy 
 

93. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Lublinie 

str. 42  W punkcie 3.6 wniosku 
projektodawca powinien 
również przedstawić informacje 
potwierdzające potencjał 
finansowy jego i ewentualnych 
partnerów (o ile budżet projektu 
uwzględnia wydatki partnera) do 
realizacji projektu, dotyczące 
wysokości rocznego obrotu 
projektodawcy i partnerów. 
Zgodnie z jednym z ogólnych 
kryteriów formalnych wyboru 
projektów obowiązujących w 
ramach PO KL łączny obrót 
projektodawcy i partnerów (o ile 

Doprecyzować zapisy, czy ocena 
potencjału w przypadku projektów 
przewidzianych do realizacji w 
Działaniu 9.5 PO KL dokonywana jest 
na etapie oceny formalnej czy na 
etapie oceny merytorycznej. Karta 
Oceny Formalnej  
w tym punkcie wykluczała możliwość 
oceny potencjału Projektodawcy w 
ramach Działań 9.5 jako kryterium 
oceny formalnej (cytat: nie dotyczy 
realizacji projektu  
w ramach Działania 9.5). 

Uwaga nieuwzgl ędniona 
Nie jest oceniany potencjał 
projektów w Działaniu 9.5: 
„W przypadku projektów 
dotyczących oddolnych 
inicjatyw edukacyjnych na 
obszarach wiejskich 
(Działanie 9.5) 
projektodawca w pkt 3.6 
wniosku opisuje tylko 
doświadczenie zgodnie z 
powyższą instrukcją. Nie 
przedstawia natomiast 
informacji potwierdzających 
potencjał finansowy jego i 
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budżet projektu uwzględnia 
wydatki partnera) musi być 
równy lub wyższy od rocznych 
wydatków w projekcie. 

ewentualnych partnerów do 
realizacji projektu.” 

94. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Szczecinie 

opis pola 3.6 str. 59 Należy przeanalizować zapis:  
Z uwagi na fakt, iż podczas 
oceny potencjału finansowego 
partnerstwa bierze się pod 
uwagę obroty jedynie tych 
podmiotów, 
których wkład w projekt ma 
charakter finansowy, niezbędne 
jest szczegółowe wskazanie 
ponoszonych przez te podmioty 
wydatków. Informacja taka 
powinna znaleźć się w 
Szczegółowym budżecie 
projektu, stąd sposób jej 
zamieszczania oraz forma 
jest omówiona w części 
instrukcji dotyczącej 
Szczegółowego budżetu 
projektu. 

Kryterium formalne nie wskazuje na 
to, że potencjał finansowy jest 
oceniany również w oparciu o 
faktyczny podział budżetu pomiędzy 
partnerów. Należy również zauważyć, 
że podczas oceny merytorycznej nie 
jest oceniany potencjał finansowy 
(brak takiego pola w aktualnej Karcie 
oceny). 

Uwaga nieuwzgl ędniona 
Kryterium formalne przyjęte 
przez KM wyraźnie 
wskazuje, iż do jego oceny 
brane są pod uwagę także 
obroty partnerów, o ile 
budżet projektu uwzględnia 
ponoszone przez nich 
wydatki. Wyraźne 
wskazanie w 
szczegółowym budżecie 
projektu wydatków 
ponoszonych przez 
partnerów ułatwi 
weryfikację kryterium na 
etapie oceny formalnej 
(budżet uwzględnia, lub nie 
uwzględnia wydatków 
partnerów). 

95. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego 

Punkt 3.6  
- Przedstaw informacje 
potwierdzające potencjał 
finansowy 
projektodawcy/partnerów 
do realizacji projektu 

Dodano zapis dotyczący oceny 
potencjału finansowego w 
części:   
Z uwagi na fakt, iż podczas 
oceny potencjału finansowego 
partnerstwa bierze się pod 
uwagę obroty jedynie tych 
podmiotów, 
których wkład w projekt ma 
charakter finansowy, niezbędne 
jest szczegółowe wskazanie 
ponoszonych przez te podmioty 
wydatków.  
Wątpliwości budzi fakt, czy 
wkład finansowy oznacza 
zaangażowanie partnera w 
realizację zadania w ramach 
środków zaplanowanych w 
projekcie czy jego środków 

W celu uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych zasadne byłoby 
określenie co rozumiemy pod 
pojęciem „ wkład w projekt ma 
charakter finansowy”. Uwaga nieuwzgl ędniona 

Instrukcja wyraźnie 
wskazuje, iż do oceny 
kryterium brane są pod 
uwagę także obroty 
partnerów, o ile budżet 
projektu uwzględnia 
ponoszone przez nich 
wydatki.  
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własnych. 

96. 

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Cz. II Wypełnianie wniosku 
o dofinansowanie  - pkt 3.6: 
Potencjał i doświadczenie 
projektodawcy Str. 59, 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Str. 86 
 

Wprowadzono nowy zapis:  
„Z uwagi na fakt, iż podczas 
oceny potencjału finansowego 
partnerstwa bierze się pod 
uwagę obroty jedynie tych 
podmiotów, których wkład w 
projekt ma charakter finansowy, 
niezbędne jest szczegółowe 
wskazanie ponoszonych przez 
te podmioty wydatków. 
Informacja taka powinna 
znaleźć się w Szczegółowym 
budżecie projektu, stąd sposób 
jej zamieszczania oraz forma 
jest omówiona w części 
instrukcji dotyczącej 
Szczegółowego budżetu 
projektu.” 
 
„W przypadku realizacji projektu 
w partnerstwie, projektodawca 
wskazuje, w których z ujętych w 
Szczegółowym budżecie 
projektu zadań, wydatki będą 
ponosili jego partnerzy. W 
sytuacji, w której ciężar 
finansowy realizacji całego 
zadania leży po stronie jednego 
partnera, projektodawca przy 
nazwie zadania wskazuje 
nazwę (pełną lub skróconą) 
partnera odpowiedzialnego za 
jego sfinansowanie. Jeśli dane 
zadanie budżetowe zawiera 
wydatki partnera jedynie w 
części lub też jego finansowanie 
jest podzielone pomiędzy 
podmioty realizujące projekt, 
każda pozycja budżetowa 
powinna zostać przypisana do 
konkretnego podmiotu, 

PARP stoi na stanowisku, iż zbędne 
jest takie uszczegółowienie Budżetu 
szczegółowego. Dotychczas 
informacja o kosztach partnerów 
pojawiała się w zadaniach Budżetu 
ogólnego i jest to wystarczające.  
PARP chce umożliwić Beneficjentom 
większą swobodę przy wydatkowaniu 
środków w projektach innowacyjnych. 
Wpisanie kwot będzie ponadto 
utrudniało realizację projektu, 
ponieważ jakakolwiek zmiana będzie 
wymagała dodatkowych zgód. 
 

Uwaga nieuwzgl ędniona 
Brak jest wymogu, aby 
partner odpowiadał za 
całość zadania, a nie jego 
część. W takiej sytuacji 
konieczne jest wykazanie 
w szczegółowym budżecie 
projektu wydatków w 
podziale na lidera i 
partnerów, tak aby 
stwierdzić, czy budżet 
uwzględnia wydatki 
partnerów. W takiej 
bowiem sytuacji, przy 
ocenie kryterium 
formalnego konieczne jest 
uwzględnienie obrotów 
partnerów. 
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odpowiedzialnego za 
poniesienie wskazanego w niej 
wydatku, poprzez ujęcie nazwy 
(pełnej lub skróconej) tego 
podmiotu. Obowiązek ten nie 
dotyczy lidera projektu, gdyż 
przyjmuje się, iż niewskazanie 
w budżecie podmiotu 
odpowiedzialnego za 
poniesienie wydatku z danej 
pozycji budżetowej lub całego 
zadania, jest równoznaczne z 
uznaniem, iż koszt ten ponosić 
będzie lider.” 

3.7 Opis sposobu zarz ądzania projektem 

97. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w 
Lublinie 
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Opis punktu 3.7 wniosku – 
analogicznie do wszystkich 
części Instrukcji 

 
Jest: 
„W przypadku zlecania realizacji 
zadań lub istotnej ich części na 
zewnątrz konieczne jest 
wskazanie zadań, które zostaną 
zlecone. W tym miejscu w 
sposób wyczerpujący powinny 
zostać opisane przyczyny 
zlecania części projektu do 
realizacji przez 
podwykonawców. Przy zlecaniu 
wykonania części realizacji 
projektu należy pamiętać 
przede wszystkim o 
przestrzeganiu przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku – Prawo zamówień 
publicznych (zastosowanie 
może mieć również ustawa z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie) 
oraz zasady konkurencyjności – 
w zakresie, w jakim mają one 
zastosowanie do beneficjenta 

Oprócz zacytowanego zapisu w 
Instrukcji powinny zostać zawarte 
konkretne przykłady dotyczące tego, 
co w rozumieniu instrukcji stanowi 
podwykonawstwo i wymaga 
przedstawienia uzasadnienia (np. 
zlecanie zadania bądź istotnej jego 
części), a co nie (np. zlecanie 
pojedynczych usług – np. wydruk 
ulotek, plakatów, prowadzenie 
rachunku bankowego). Powinno 
zostać konkretnie wskazane, co ma 
być przedmiotem uzasadnienia (czy 
tylko to, co jest wykazane w 
szczegółowym budżecie projektu jako 
zadanie zlecone?). 

Uwaga cz ęściowo 
uwzgl ędniona 
Doprecyzowano, iż 
zlecanie zadań lub ich 
istotnej części należy 
rozumieć zgodnie z 
podrozdziałem 4.12 
Wytycznych. 
Jednocześnie należy 
podkreślić, iż szczegółowe 
zapisy w tym zakresie, w 
tym przykłady zostały 
zawarte w Zasadach 
finansowania PO KL. Z 
tego powodu nie ma 
konieczności zawierania 
przykładów w instrukcji, 
które stanowiłyby 
powielanie zapisów Zasad 
finansowania PO KL. 
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lub jego partnerów.” 

98. EDORADCA Sp. z o. o. 

3.7. Prosimy o doprecyzowanie 
informacji wymaganych przy 
opisie zaplecza technicznego 
projektu. Jak bardzo 
szczegółowy powinien być ten 
opis, co konkretnie powinien 
zawierać? Prosimy o podanie 
konkretnego przykładu. 
 

Z uwagi na brak zapisu 
szczegółowego w instrukcji 
wypełnienie wniosków wnioskodawca 
ma problem  z otrzymaniem 
maksymalnej liczby punktów za 
wypełnienie tej części wniosku 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Projektodawca wpisuje w 
tym punkcie swoje zasoby, 
które będą 
wykorzystywane na 
potrzeby realizacji projektu. 
 
 
Instrukcja jest dokumentem 
o charakterze 
uniwersalnym, który 
powinien obejmować 
możliwie najszerszy 
wachlarz sytuacji.  W 
związku z powyższym nie 
jest wskazane 
formułowanie przykładu, 
który – z racji swojej 
szczegółowości – 
mógłby być dla  niektórych 
projektodawców mylący. 

99. EDORADCA Sp. z o. o. 

3.7. Prosimy o doprecyzowanie 
informacji nt. tego jakie 
konkretne wymagania odnośnie 
kadry zaangażowanej w 
realizację projektu powinny 
zostać opisane w części 3.7. 
wniosku 

Z uwagi na brak zapisu 
szczegółowego w instrukcji 
wypełnienie wniosków wnioskodawca 
ma problem  z otrzymaniem 
maksymalnej liczby punktów za 
wypełnienie tej części wniosku 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Z uwagi na zróżnicowane 
rodzaje projektów 
możliwych do realizacji w 
ramach PO KL nie jest 
możliwe określenie 
zamkniętego katalogu 
elementów, które powinny 
zostać zawarte w opisie 
kadry zaangażowanej w 
realizację projektu.  

100. EDORADCA Sp. z o. o. 

3.7. Prosimy o podanie informacji nt. 
tego, jakie konkretnie informacje 
nt. sposobu podejmowania 
decyzji w projekcie powinny 
zostać zawarte w części 3.7. 
projektu.  

Z uwagi na brak zapisu 
szczegółowego w instrukcji 
wypełnienie wniosków wnioskodawca 
ma problem  z otrzymaniem 
maksymalnej liczby punktów za 
wypełnienie tej części wniosku 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Nie jest możliwe 
uniwersalne określenie 
katalogu informacji, które 
należy zawrzeć we 
wniosku opisując sposób 
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podejmowania decyzji w 
projekcie. Przedmiotowa 
kwestia zależy od wielu 
czynników (np. struktury 
organizacyjnej 
projektodawcy, skali 
planowanego do realizacji 
projektu).  

101. EDORADCA Sp. z o. o. 

3.7. Prosimy o bardziej szczegółowe 
wyjaśnienie czego konkretnie 
dot. zapis zawarty w instrukcji 
wypełnienia wniosków : ”Przy 
opisie sposobu zarządzania 
projektem należy zwrócić 
szczególną uwagę na: aspekt 
zarządzania projektem w 
świetle struktury Zarzadzania 
podmiotem realizującym 
projekt” 

Zapis w instrukcji jest bardzo 
niejasny. Z uwagi na brak zapisu 
szczegółowego w instrukcji 
wypełnienie wniosków wnioskodawca 
ma problem  z otrzymaniem 
maksymalnej liczby punktów za 
wypełnienie tej części wniosku 

Uwaga uwzględniona 

102. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Poznaniu 

Rozdział 2, 
Podrozdział 3 
Charakterystyka projektu, 
Punkt 3.7 Opis sposobu 
zarządzania projektem,  
str. 73-74 

W tabeli zawierającej polecenia 
wskazujące jakie informacje 
Wnioskodawca ma umieścić 
w części 3.7 wniosku wskazano 
wymóg: „Opisz działania, jakie 
będą prowadzone w celu 
monitoringu projektu i jego 
uczestników”, natomiast w 
części opisowej wyjaśniającej 
sposób wypełnienia 
przedmiotowego punktu 
wymaga się wskazania działań, 
jakie będą prowadzone w celu 
oceny i monitoringu projektu i 
jego uczestników/uczestniczek. 

W związku z niespójnością pojawia 
się wątpliwość czy celem spełnienia 
wymogów nałożonych przez 
Instrukcję wystarczy   wskazanie 
działań podejmowanych w celu 
monitoringu projektu oraz jego 
uczestników/uczestniczek czy od 
Wnioskodawcy  należy wymagać 
zarówno wskazania jak i opisu tych 
działań. 

Uwaga uwzględniona  
 
Zapisy instrukcji zostały 
doprecyzowane –  
należy opisać 
podejmowane w 
przedmiotowym zakresie 
działania. 

103. 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 
Regionalnego w Kielcach – 
Biuro PO KL 

 
Str.44 Projekty 
przewidziane do realizacji 
w Działanie 9.5 PO KL. 

 
Prawidłowa forma gramatyczna 
w zdaniu powinna brzmieć 
Projekty przewidziane do 
realizacji w Działaniu 9.5 PO 
KL. 
 

 
Uwaga redakcyjna. 

Uwaga uwzględniona 

104. Wojewódzki Urząd Pracy w str. 43 Punkt  3.7 Opis sposobu Zgodnie z Zakresem realizacji Uwaga uwzględniona  
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Lublinie zarządzania projektem.  projektów partnerskich określony 
przez IZ PO KL. Doprecyzować 
zapisy dotyczące struktury 
zarządzania projektem, ze 
szczególnym uwzględnieniem roli 
partnerów. W tej części musi być 
jasno sformułowana zasada i sposób 
wspólnego zarządzania projektem 
przez lidera i jego partnerów, poprzez 
Grupę Sterującą. Ponadto w każdym 
wniosku o dofinansowanie projektu 
przewidzianego do realizacji w 
partnerstwie w pkt 3.7 musi być 
zawarta informacja, że projektodawca 
i partnerzy przygotowali projekt 
wspólnie. 

 
Wprowadzono zapisy 
dotyczące Grupy 
Sterującej, której 
obowiązek powołania 
został rozszerzony na 
wszystkie projekty 
systemowe.  
 
Dodano również 
informację, że w pkt 3.7 
musi być zawarta 
informacja, że 
projektodawca i partnerzy 
przygotowali projekt 
wspólnie. 
 

105. Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

PROJEKTY 
STANDARDOWE I 
PROJEKTY 
WSPÓŁPRACY 
PONADNARODOWEJ 
3.7 Opis sposobu 
zarządzania projektem (s. 
43) 

Ponieważ w instrukcji do pola 
3.3 znajduje się informacja: 
>>Opis zadania „Zarządzanie 
projektem” należy zamieścić w 
punkcie 3.7 wniosku „Opis 
sposobu zarządzania 
projektem".<< wydaje się 
konieczne, aby wymóg ten 
sformułować wprost (powtórzyć) 
w instrukcji dotyczącej pola 3.7. 
 

W przeciwnym razie instrukcja jest 
nieprecyzyjna i powoduje pominięcie 
przez projektodawcę opisu zadania 
"Zarządzanie projektem" w polu 3.7, a 
co za tym idzie stanowi kolejne 
miejsce do wychwycenia braków we 
wniosku. 

Uwaga uwzględniona 
 
Doprecyzowano informacje 
dotyczące wypełniania  pkt 
3.3 wniosku.  

Standard minimum 

106. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w 
Lublinie 
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Instrukcja do Standardu 
Minimum Str. 75 

Proponujemy zawarcie w 
Instrukcji jednoznacznego 
zapisu, iż projekty kierowane do 
wszystkich uczniów 
szkół/przedszkoli nie kwalifikują 
się do uznania ich jako wyjątku 
nr 3 (zamknięta rekrutacja).  

Zdaniem IP doprecyzowanie tej 
kwestii w Instrukcji, rozwiązałoby 
powracające wątpliwości 
wnioskodawców. Zapis zawarty w 
Instrukcji jest obowiązujący dla 
beneficjentów, gdyż mocy takiej nie 
ma rekomendowane przez IZ 
opracowanie wykonawcy  firmy 
Ingafor Sp. z o. o.  

Uwaga nieuwzględniona 
 
Zgodnie z instrukcją do 
standardu minimum 
będącej częścią Instrukcji 
do wypełniania wniosku o 
dofinansowanie 
o wyjątku nr 3 
tzn. zamkniętej rekrutacji 
możemy mówić wtedy 
kiedy 
projekt obejmuje ze 
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względu 
na swój zasięg 
oddziaływania - wsparciem 
wszystkich 
pracowników/personel 
konkretnego podmiotu , 
wyodrębnionej 
organizacyjnie części 
danego podmiotu lub 
konkretnej grupy 
podmiotów 
wskazanych we wniosku o 
dofinansowanie, a co za 
tym idzie uczniowie nie 
mogą podlegać pod 
wyjątek, 
ponieważ nie stanowią 
żadnej z ww. grup. W 
związku z powyższym  IZ  
nie będzie dokonywać w tej 
kwestii doprecyzowania 
zapisów instrukcji do 
standardu minimum – 
obecne zapisy 
jednoznacznie wskazują 
kto może być objęty 
wyjątkiem nr 3. 
  

107. Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

PROJEKTY 
STANDARDOWE I 
PROJEKTY 
WSPÓŁPRACY 
PONADNARODOWEJ 
3.5 Oddziaływanie projektu 
(s. 40) 

Proponujemy, aby zdanie: 
"W przypadku, gdy 
projektodawca chce uzyskać 
pozytywną odpowiedź w pytaniu 
nr 5 standardu minimum 
poprzez wskazanie jak projekt 
wpłynie na sytuację kobiet i 
mężczyzn w obszarze 
interwencji i/lub zasięgu 
oddziaływania projektu powinien 
stosowne informacje podać w 
kolumnie drugiej punktu 3.5." 
 
zastąpić precyzyjniejszym: 

Dotychczasowe sformułowanie nie 
jest jasne i dodatkowo sugeruje, że 
tylko w polu 3.5 można uzyskać 
pozytywną odpowiedź w pytaniu nr 5 
standardu minimum, kiedy możliwe to 
jest również w części 3.1 wniosku. 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Zgodnie z instrukcją do 
standardu minimum 
sugerowanymi miejscami 
zawarcia informacji, które 
będą skutkować 
uzyskaniem pozytywnej 
odpowiedzi na pytanie nr 5 
standardu minimum są 
następujące punkty 
wniosku o dofinansowanie:  
3.1, 3.3. i 3.5. 
Ponadto należy zwrócić 
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"Projektodawca może uzyskać 
pozytywną odpowiedź w pytaniu 
nr 5 standardu minimum 
poprzez wskazanie w kolumnie 
drugiej punktu 3.5 jak projekt 
wpłynie na sytuację kobiet i 
mężczyzn w obszarze 
interwencji i/lub zasięgu 
oddziaływania projektu." 
 

uwagę na fakt, iż z racji 
złożoności pytania nr 5, 
które dotyczy de facto 
dwóch kwestii, a 
mianowicie podania 
rezultatów w podziale na 
płeć i/lub wskazania jak 
projekt wpłynie na sytuację 
kobiet i mężczyzn w 
obszarze interwencji i/lub 
zasięgu oddziaływania 
projektu w ramach 
instrukcji znalazły się dwie 
informacje: Najlepszym 
miejscem na podanie 
rezultatów w podziale na 
płeć są we wniosku o 
dofinansowanie punkty 
3.1.2 i 3.1.3. i „W 
przypadku, gdy 
projektodawca chce 
uzyskać pozytywną 
odpowiedź w pytaniu nr 5 
standardu minimum, 
poprzez wskazanie w jaki 
sposób projekt wpłynie na 
sytuację kobiet i mężczyzn 
w obszarze interwencji i/lub 
zasięgu oddziaływania 
projektu, powinien 
stosowne informacje podać 
w kolumnie drugiej punktu 
3.5”. 

5. Bud żet projektu 

108. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 
Wydział Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Str. 92 

Zarządzanie projektem – w tym 
koszty personelu – pole należy 
uzupełnić poprzez wpisanie  
łącznej kwoty wydatków 
odnoszących się do 
wynagrodzenia personelu 
zarządzającego projektem, tzn. 

Zapis należy doprecyzować, z uwagi 
na częste błędy pojawiające się we 
wnioskach aplikacyjnych. Pole z 
reguły Wnioskodawcy pozostawiają 
puste. 

Uwaga nieuwzgl ędniona 
W instrukcji jest już 
wyraźny zapis, iż w polu 
tym należy podać łączną 
kwotę wydatków 
odnoszących się do 
wynagrodzenia personelu 
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personelu wskazanego w 
zadaniu „Zarządzanie 
projektem”. 

zarządzającego projektem 
 

109. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 
Wydział Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Str. 92 

4.2 Wkład własny – należy 
wskazać wartość wkładu 
własnego, w tym wkładu 
niepieniężnego; wysokość 
wkładu prywatnego wynika z 
budżetu szczegółowego i 
dotyczy wkładu do jakiego 
zobowiązany jest 
przedsiębiorca, któremu 
udzielana jest pomoc publiczna 
w ramach projektu PO KL 
minimalna wartość wkładu 
własnego określona jest w 
dokumentacji konkursowej; 
ponadto o wysokości wkładu 
prywatnego decyduje status 
prawny beneficjenta/partnera 
wnoszącego wkład. W związku 
z tym m.in. firma prywatna, 
szkoła niepubliczna, organizacje 
pozarządowe wykazujące wkład 
własny zawsze kwalifikują go 
jako wkład prywatny bez 
względu na to skąd ten wkład 
pochodzi (środki własne, 
dotacje z budżetu państwa lub 
jst, itp.). należy zauważyć, że w 
przypadku projektów 
realizowanych przez 
beneficjenta prywatnego, wkład 
własny może pochodzić ze 
środków publicznych (np. jst) w 
przypadku gdy wnosi go partner 
będący jednostka sektora 
finansów publicznych (np. jst). 
Wartość wkładu własnego nie 
musi stanowić sumy pól 4.2.1 i 
4.2.2;                        w 
szczególności dotyczy to 

Zapis należy doprecyzować, z uwagi 
na fakt, iż beneficjenci sektora 
prywatnego nie wiedzą, iż maja 
wpisywać wkład prywatny, ponieważ 
instrukcja mówi tylko o wkładzie 
prywatnym w przypadku wystąpienia 
pomocy publicznej. 

Uwaga nieuwzgl ędniona 
W instrukcji brak jest 
zapisów dot. statusu 
prawnego beneficjenta i 
wkładu prywatnego. 
Instrukcja wskazuje 
jedynie, iż pole „wkład 
prywatny” dotyczy 
wyłącznie wkładu do 
jakiego zobowiązany jest 
przedsiębiorca, któremu 
udzielana jest pomoc 
publiczna.  
W polu wkład prywatny nie 
jest ujmowany wkład 
wnoszony przez 
beneficjenta prywatnego 
nie będącego 
beneficjentem pomocy 
publicznej lub też nie 
udzielającego pomocy 
publicznej uczestnikom 
projektu. Pole wkład 
prywatny służy celom 
weryfikacji prawidłowości 
wyliczeń beneficjenta 
wkładu do jakiego 
zobowiązany jest wnieść w 
ramach projektu ze 
względu na udzielaną 
pomoc publiczną.  
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sytuacji, gdy w ramach projektu 
udzielana jest pomoc publiczna 
oraz dodatkowo projektodawca, 
nie będący beneficjentem 
pomocy publicznej, 
zobowiązany jest na podstawie 
dokumentacji konkursowej do 
wniesienia wkładu własnego; 

110. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego 
Wydział Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

3.3 zadania, strona 37 – 
zapisy dotyczące 
możliwości rozliczania 
kosztów bezpośrednich w 
oparciu o kwoty ryczałtowe 

Według instrukcji zarówno w 
części 3.3 jak i w uzasadnieniu 
dla cross-financingu i kosztów 
rozliczanych ryczałtem pod 
budżetem należy umieścić 
informacje dotyczącą 
dokumentów potwierdzających 
wykonanie zadań. 

Należy doprecyzować które zapisy 
Wnioskodawca powinien umieścić w 
części 3.3 a które w uzasadnieniu dla 
kosztów ryczałtowych, w przypadku 
kosztów bezpośrednich rozliczanych 
w oparciu o kwoty ryczałtowe, tak aby 
informacje te nie musiały być 
powielane. 

Uwaga uwzgl ędniona 
W pkt 3.3 instrukcji 
wykreślono zapisy 
dotyczące wskazania w 
tym punkcie dokumentów 
potwierdzających realizację 
zadań objętych kwotami 
ryczałtowymi. 
Pozostawiono 
jednocześnie zapisy 
odnośnie obowiązku 
rozszerzenia opisu 
poszczególnych zadań o 
informacje o liczbie 
przyjętych kwot 
ryczałtowych oraz 
przyporządkowaniu 
odpowiednich zadań do 
konkretnych kwot (jeśli 
projekt rozliczany jest w 
oparciu o więcej niż jedną 
kwotę ryczałtową).  
 

111. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie  

Wniosek o dofinansowanie 
realizacji projektu  
 

Uzasadnienie kosztów: 
(obowiązkowe jedynie dla 
cross-financing’u i kosztow 
rozliczanych ryczałtem) 

Skoro nie ma obowiązku 
uzasadniania kosztów pośrednich 
rozliczanych ryczałtem zapis ten 
powinien być zmieniony. 

Uwaga nieuwzgl ędniona 
Pole dotyczy kosztów 
bezpośrednich 
rozliczanych ryczałtowo, co 
instrukcja wyraźnie 
wskazuje w swym pkt 3.3 i 
szczegółowym budżecie 
projektu 
 

112. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 
Regionalnego w Kielcach – 

 
Str. 86 KOSZTY 

 
Proponujemy rozważyć 

 
Wyjaśnienie w dokumencie sytuacji,  

Uwaga nieuwzgl ędniona 
Uwaga nie dotyczy 
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Biuro PO KL POŚREDNIE rozstrzygnięcie następujących 
przypadków: 
 
W sytuacji, gdy beneficjent 
rozlicza koszty pośrednie 
ryczałtem i niepoprawnie 
zaznaczył we wniosku o 
dofinansowanie projektu 
zadanie merytoryczne jako 
„zadanie zlecone”.   
 
W wyniku pracy KOP i 
przeprowadzonego procesu 
negocjacji  - zadanie nie 
powinno zostać 
zakwalifikowane jako „zlecone”. 
 
Poprawiając wniosek (zg. z  
ww. ustaleniami), beneficjent 
przyporządkowuje koszty 
związane z „usługą zleconą” do 
poszczególnych zadań 
merytorycznych, zachowując 
jednocześnie limit procentowy 
dla tego typu kosztów 
pośrednich.   
 
Sytuacja taka powoduje, iż 
wartość  k. pośrednich zostaje 
zwiększona (przy zachowaniu 
obowiązującego pułapu 
procentowego) i w efekcie 
zwiększa wartość kosztów 
pośrednich a tym samym 
ogólną wartość  
dofinansowania.  

w której wystąpią podobne przypadki.  
 
 

sposobu instrukcji dla 
beneficjenta jak należy 
prawidłowo wypełniać 
wniosek, lecz sposobu 
rozwiązywania błędów 
popełnionych przez 
beneficjenta.  

113. 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 
Regionalnego w Kielcach – 
Biuro PO KL 

 
Str. 86 KOSZTY 
POŚREDNIE 

 
Proponujemy wskazać inf.  
aby beneficjent obligatoryjnie 
wskazywał uzasadnienie dla k. 
pośrednich rozliczanych 
ryczałtem.   

 
IP proponuje zamieścić przedmiotowe  
wskazania celem dokonania rzetelnej 
oceny racjonalności wydatków na 
etapie oceny prac KOP – tj. 
wyeliminowania takich pozycji 

Uwaga nieuwzgl ędniona 
Taki sposób postępowania 
jest niezgodny z 
Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowania wydatków w 
ramach PO KL, zgodnie z 
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wydatków, które nie powinny dotyczyć 
k. bezpośrednich. 

którymi  
koszty pośrednie 
rozliczane ryczałtem 
stanowią określony procent 
kosztów bezpośrednich (z 
wyłączeniem zadań 
zleconych). Koszty 
pośrednie stanowią w tym 
przypadku określone 
stawki i nie wymagają 
uzasadnienia.  

114. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w 
Lublinie 
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Str. 84, diagram – zadania 
zlecone 

Jest: 
„UWAGA: Projektodawca 
zaznacza pole „Zadanie 
zlecone” jedynie w 
przypadku zlecania zadań 
merytorycznych lub ich 
istotnych części.” 
Powinno być: 
„UWAGA: Projektodawca 
zaznacza pole „Zadanie 
zlecone” jedynie w 
przypadku zlecania zadań 
merytorycznych lub ich 
istotnych części, a nie w 
przypadku zlecania 
pojedynczych usług w 
projekcie.” 

Należy wyraźnie rozgraniczyć termin: 
podwykonawstwo, czyli zlecanie 
całego zadania merytorycznego lub 
istotnej jego części oraz usług 
zleconych (np. ogłoszeń prasowych, 
rachunku bankowego, wydruku 
ulotek, czy cateringu), które to usługi 
nie obligują Wnioskodawcy do 
odznaczania zadania jako zadania 
zleconego (mimo tego, że na usługi 
powyższe będzie przeprowadzone 
postępowanie, np. w trybie PZP). 

Uwaga nieuwzgl ędniona 
Instrukcja wyraźnie 
wskazuje, iż zlecanie 
zadań dotyczy wyłącznie 
zlecania zadań 
merytorycznych zgodnie z 
podrozdziałem 4.12 
Wytycznych. Jednocześnie 
instrukcja określa, iż przez 
zadanie zlecone nie należy 
rozumieć zlecania 
poszczególnych, 
pojedynczych usług  

115. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w 
Lublinie 
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Str 86 
 

Jest: 
W przypadku realizacji projektu 
w partnerstwie, projektodawca 
wskazuje, w których z ujętych w 
Szczegółowym budżecie 
projektu zadań, wydatki będą 
ponosili jego partnerzy. W 
sytuacji, w której ciężar 
finansowy realizacji całego 
zadania leży po stronie jednego 
partnera, projektodawca przy 
nazwie zadania wskazuje 
nazwę (pełną lub skróconą) 
partnera odpowiedzialnego za 

Rozwiązanie takie nie jest do końca 
trafne. 
Z łatwością można sobie wyobrazić 
sytuację, w której nie tylko w ramach 
zadania ale nawet w ramach 
poszczególnych pozycji lider i partner 
ponoszą wydatki wspólnie i to 
niekoniecznie w relacji „pół- na-pół” 
ale w odpowiednio ustalonej siebie 
proporcji. 
Konieczność wykazywania przez 
projektodawcę w szczegółowym 
budżecie, który przy większych 
projektach jest zazwyczaj bardzo 

Uwaga nieuwzgl ędniona 
Konieczne jest wykazanie 
w szczegółowym budżecie 
projektu wydatków w 
podziale na lidera i 
partnerów, tak aby 
stwierdzić, czy budżet 
uwzględnia wydatki 
partnerów. Bez tej 
informacji nie można 
przeprowadzić właściwej 
oceny kryterium 
formalnego. W takim 
przypadku, zgodnie z 
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jego sfinansowanie. Jeśli dane 
zadanie budżetowe zawiera 
wydatki partnera jedynie w 
części lub też jego finansowanie 
jest podzielone pomiędzy 
podmioty realizujące projekt, 
każda pozycja budżetowa 
powinna zostać przypisana do 
konkretnego podmiotu, 
odpowiedzialnego za 
poniesienie wskazanego w niej 
wydatku, poprzez ujecie nazwy 
(pełnej lub skróconej) tego 
podmiotu. Obowiązek ten nie 
dotyczy lidera projektu, gdyż 
przyjmuje się, iż niewskazanie 
w budżecie podmiotu 
odpowiedzialnego za 
poniesienie wydatku z danej 
pozycji budżetowej lub całego 
zadania, jest równoznaczne z 
uznaniem, iż koszt ten ponosić 
będzie lider. 
 
Uwaga: 
Szczegółowy schemat 
przepływu wydatków lider-
partner powinien być 
doprecyzowany w umowie 
partnerskiej i harmonogramie do 
niej załączonym. 

obszerny i rozbudowany, pozycji za 
które partner czy też poszczególni 
partnerzy są odpowiedzialni jest  
niecelowe. 
Po pierwsze zniechęca do składania 
wniosków  w partnerstwie gdyż 
wymóg ten jest dość uciążliwy. 
Po drugie, burzy konstrukcję 
formularza wniosku w którym w pkt 
3.7 w ramach potencjału wykazywana 
jest rola partnera i jego 
odpowiedzialność za zadania. 
Po trzecie zakłóca czytelność 
budżetu. 
Biorąc pod uwagę iż zadania są 
przenoszone przez GWA 
automatycznie do budżetu – oznacza 
to konieczność umieszczenia takich 
zapisów już w pkt 3.3 – pod 
warunkiem że całe zadanie jest 
finansowane zarówno przez lidera jak 
i przez partnera. 
Po czwarte – zwiększenie 
obowiązków w zakresie wypełniania 
wniosku o dodatkowe informacje bez 
odpowiedniego zwiększenia limitu 
znaków  jest niekorzystne i powoduje 
nierówne traktowanie beneficjentów 
którzy decydują się na wniosek 
realizowany w partnerstwie . 

kryterium konieczne jest 
bowiem wykazanie obrotów 
lidera i partnerów. 

116. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w 
Lublinie 
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Str 86 
Koszty pośrednie 

Jest: 
„Wybór dokonywany jest 
poprzez zaznaczenie opcji 
„koszty pośrednie rozliczane 
ryczałtem”. Niemniej jednak, w 
przypadku nieodznaczenia tej 
opcji należy rozumieć, że 
projektodawca nie zamierza 
rozliczać w projekcie kosztów 
pośrednich chyba, że w 
szczegółowym budżecie 

Informacja ta jest nieczytelna.  
 

Uwaga uwzgl ędniona 
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wyraźnie wskaże poszczególne 
koszty jednostkowe w ramach 
kosztów pośrednich – w takim 
przypadku należy przyjąć, że 
beneficjent rozlicza koszty 
pośrednie na podstawie 
rzeczywiście poniesionych 
wydatków. W tej sytuacji we 
wniosku wykazywana jest 
konkretna, wskazana przez 
niego wartość kosztów 
pośrednich, które będzie mógł 
ponieść w ramach projektu.” 
 
Proponowane brzmienie: 
 
Wybór dokonywany jest 
poprzez zaznaczenie opcji 
„koszty pośrednie rozliczane 
ryczałtem” lub przez 
wypełnienie poszczególne 
kosztów jednostkowych w 
ramach kosztów pośrednich 
przy jednoczesnym 
niezaznaczeniu opcji koszty 
pośrednie rozliczane ryczałtem”. 

117. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w 
Lublinie 
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Str. 88, koszty pośrednie Jest: 
„Jednocześnie, bez względu na 
wybraną metodę rozliczania 
kosztów pośrednich, 
projektodawca nie wskazuje w 
polu 
„Uzasadnienie kosztów” 
metodologii ich wyliczenia.” 
Powinno być: 
„Jednocześnie, bez względu na 
wybraną metodę rozliczania 
kosztów pośrednich, 
projektodawca nie wskazuje w 
polu 
„Uzasadnienie kosztów” 
metodologii ich wyliczenia ani 

Należy doprecyzować, że 
uzasadnienie obligatoryjne dla cross – 
financingu i kosztów rozliczanych 
ryczałtem nie dotyczy kosztów 
pośrednich rozliczanych ryczałtem. 

Uwaga uwzgl ędniona 
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ich uzasadnienia w przypadku 
kosztów pośrednich 
rozliczanych ryczałtem”. 

118. 

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Lublinie 

str. 88 Koszty pośrednie  Należałoby zobligować Beneficjenta 
przynajmniej do przedstawienia 
rodzajów kosztów pośrednich 
rozliczanych ryczałtem, co ułatwiłoby 
członkom KOP weryfikację 
kwalifikowalności wydatków w ramach 
katalogu kosztów pośrednich. 

Uwaga nieuwzgl ędniona 
Taki sposób postępowania 
jest niezgodny z 
Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowania wydatków w 
ramach PO KL, zgodnie z 
którymi  
koszty pośrednie 
rozliczane ryczałtem 
stanowią określony procent 
kosztów bezpośrednich (z 
wyłączeniem zadań 
zleconych). Koszty 
pośrednie stanowią w tym 
przypadku określone 
stawki i nie wymagają 
uzasadnienia.  
 

119. 

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Wkład prywatny, str. 89 Zdanie „W wierszu Wkład 
prywatny należy wskazać kwotę 
wkładu własnego 
sfinansowanego ze środków 
prywatnych wynikającą z 
wyliczenia poziomu 
intensywności pomocy 
publicznej w odniesieniu do 
wydatków objętych pomocą 
publiczną” należy 
przeredagować na „W wierszu 
Wkład prywatny należy wskazać 
kwotę wkładu własnego 
sfinansowanego ze środków 
prywatnych (zarówno w postaci 
wynagrodzeń, jak i gotówki) 
wynikającą z wyliczenia 
poziomu intensywności pomocy 
publicznej w odniesieniu do 
wydatków objętych pomocą 
publiczną” 

Doprecyzowanie zapisów. Pozycja ta 
powinna uwzględniać zarówno wkład 
w postaci wynagrodzeń oraz wkład w 
postaci gotówki.  

Uwaga nieuwzgl ędniona 
Instrukcja wyraźnie 
precyzuje, iż w polu należy 
podać całą wartość wkładu 
własnego sfinansowanego 
ze środków prywatnych 
wynikającą z wyliczenia 
poziomu intensywności 
pomocy publicznej w 
odniesieniu do wydatków 
objętych pomocą 
publiczną, bez względu 
zatem na to czy jest 
wnoszony w postaci 
wynagrodzeń czy gotówki. 
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120. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego / 
Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Spis treści Wprowadzenie nowego 
krótkiego podrozdziału II.8 
„Uzasadnienie dla cross-
financingu i kosztów 
rozliczanych ryczałtem” 

Opis co należy ująć w tej części a 
czego nie należy ujmować w tej 
części wniosku – dodatkowe 
informacje nie będą brane pod 
uwagę. 

Uwaga nieuwzgl ędniona 
Systematyka instrukcji w 
części dot. szczegółowego 
budżetu projektu odnosi się 
do generalnych założeń 
konstrukcji budżetu takich 
jak: koszty bezpośrednie, 
koszty pośrednie, z 
uwzględnieniem 
specyficznych założeń 
dotyczących projektów 
współpracy 
ponadnarodowej i kosztów 
bezpośrednich 
rozliczanych ryczałtem. 
Stąd nie jest właściwe 
zamieszczenie odrębnego 
podrozdziału, który dotyczy 
konkretnego pola 
szczegółowego budżetu. 
Poza tym, we 
wcześniejszych zapisach 
instrukcji zostało wyraźnie 
wskazane w jakich 
sytuacjach należy 
wypełniać pole 
„Uzasadnienie dla cross-
financingu i kosztów 
rozliczanych ryczałtem.  

6. Harmonogram realizacji projektu 

121. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Poznaniu 

Rozdział 6  
Harmonogram realizacji 
projektu, Projekty 
współpracy 
ponadnarodowej 
str. 93 

Należy przeformułować  zdanie: 
Przygotowując wniosek 
o dofinansowanie projektu 
należy pamiętać, że informacje 
zawarte w powinny być spójne 
z postanowieniami umowy 
o współpracy ponadnarodowej 
(umowa ta przewiduje 
określenie dat rozpoczęcia i 
zakończenia działań 
realizowanych przez wszystkich 

Omyłka pisarska. 

Uwaga uwzględniona  
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partnerów). 

122. Wojewódzki Urząd Pracy w 
Szczecinie 

opis pola Harmonogram 
realizacji projektu 

Należy wskazać, aby w 
przypadku projektów 
innowacyjnych, projektodawca 
wskazywał w harmonogramie 
moment złożenia strategii 
wdrażania projektu oraz 
przedstawienia produktu do 
walidacji. 

Pozwoli to RST lepiej zaplanować 
prace związane z przeprowadzaniem 
oceny strategii wdrażania oraz z 
walidacją produktu.  

Uwaga nieuwzględniona 
Harmonogram projektu 
innowacyjnego powinien 
odzwierciedlać wszystkie 
poszczególne fazy PI – 
wynika to z logiki projektu. 
Na ten aspekt należy 
zwrócić uwagę w 
dokumentacji konkursowej 
Wskazywanie konkretnych 
dat we wniosku w 
odniesieniu do strategii i 
walidacji nadmiernie 
usztywni realizacje 
projektu. IP dysponuje 
innymi narzędziami, z 
pomocą których może 
pozyskać te dane. 

Pomoc publiczna 

123. Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego 

Pomoc publiczna - 
metodologia 

W przypadku gdy projekt jest 
objęty regułami pomocy 
publicznej może wystąpić 
sytuacja nieprzewidziana w 
instrukcji i GWA tj. kiedy 
projektodawca jest 
równocześnie podmiotem 
udzielającym pomocy 
publicznej, a także odbiorcą 
pomocy. W przypadku takiej 
sytuacji nie został określony 
sposób przedstawienia 
metodologii wyliczenia pomocy 
publicznej. W GWA w budżecie 
projektu,  nie ma możliwości 
rozbicia wartości zadania:  
zarządzanie projektem  i koszty 
pośrednie tak aby tylko część 
kwoty była wskazana jako 
pomoc publiczna ( tj. kwota 
dotycząca projektodawcy jako 

Jak wynika z doświadczenia IP,  
może wystąpić sytuacja kiedy 
projektodawca jest równocześnie 
podmiotem udzielającym pomocy 
publicznej, a także odbiorcą pomocy.  
Wiąże się to z wykazaniem w jednym 
wniosku o dofinansowanie dwóch 
różnych kwot pomocy publicznej.  
W sytuacji tej projektodawca powinien 
dokonać w metodologii wyliczania 
pomocy publicznej  rozbicia 
kwotowego  na część która stanowi 
pomoc publiczną dla niego (część 
zadania merytorycznego, część 
kosztów zarządzania i część kosztów 
pośrednich) i dla pozostałych 
przedsiębiorstw (bez kosztów 
zarządzania i kosztów pośrednich) 
biorących udział w projekcie zgodnie 
z pismem MRR DZF-I-82202-46-JZ-
11 NK 138234/11. 

Uwaga uwzględniona 
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odbiorcy pomocy publicznej). 
Oznacza to, iż kwoty pomocy 
publicznej wskazane w 
Szczegółowym budżecie 
projektu oraz Metodologii mogą 
się między sobą różnić.  

124. Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Pomoc publiczna Str. 89 W akapicie „Projektodawca 
zobowiązany jest do 
przedstawienia w ramach pola 
Metodologia wyliczenia 
dofinansowania i wkładu 
prywatnego (…) informacji na 
temat;” należy dodać punkt 

• Spełniania efektu 
zachęty (dotyczy 
pomocy publicznej) 

Jednym z warunków przyznania 
pomocy publicznej jest występowanie  
efektu zachęty, który gwarantuje, że 
bez udzielonej pomocy publicznej 
dany projekt nie zostałby 
zrealizowany w przewidzianej formie 
lub zakresie. Informacja o spełnianiu 
efektu zachęty powinna znaleźć się w 
treści wniosku o dofinansowanie, a 
niezbędna dokumentacja dołączona 
do dokumentacji niezbędnej do 
podpisania umowy o dofinansowanie. 

Uwaga uwzględniona 

 


