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CZĘŚĆ A. KRYTERIA MERYTORYCZNE (UCHYBIENIA FORMALNE – ze ro-jedynkowe) (zaznaczyć właściwe 
znakiem „X”) 

Wniosek nie posiada uchybień, które nie zostały dostrzeżone na etapie weryfikacji formalnej ? 

□ TAK  – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ B □ NIE – PRZEKAZAĆ WNIOSEK DO PONOWNEJ 
OCENY FORMALNEJ  

CZĘŚĆ B. KRYTERIA MERYTORYCZNE DOST ĘPU (zero-jedynkowe, o ile zostały wskazane w Regulaminie 
konkursu)  (zaznaczyć właściwe znakiem „X”) 

KRYTERIA DOST ĘPU OCENIANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ (wypełnia IZ zgodnie 
z zapisami właściwego Regulaminu konkursu): 

1. Kryterium dotycz ące współpracy: Integralnym elementem działań projektowych jest współpraca 
szkół lub placówek systemu oświaty z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego  
(m.in. pracodawcy, przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy). 
 

2. Kryterium współpracy z SSE: Projekt zakłada współpracę szkół i placówek systemu oświaty  
z pracodawcami lub przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w ramach SSE na terenie 
województwa wielkopolskiego. 

 
3. Kryterium dotycz ące diagnozy: Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie 

zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. Diagnoza 
powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny 
podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona 
przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość 
skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia 
nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.  

 
4. Kryterium dotycz ące uzupełniającej roli środków EFS: Przedsięwzięcia finansowane ze środków 

EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez 
szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 
projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie 
zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki 
systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu 
(średniomiesięcznie). W przypadku staży zawodowych obejmujących realizację kształcenia 
zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami wsparcie 
kierowane jest do tych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,  
w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców  
lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia.  

Czy projekt spełnia wszystkie kryteria dostępu?  W przypadku gdy w Regulaminie konkursu nie 
przewidziano kryteriów dostępu weryfikowanych na etapie oceny merytorycznej, należy zaznaczyć „NIE 
DOTYCZY”  

□ TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ C □ NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ 
PROJEKT 

□ NIE DOTYCZY – WYPEŁNIĆ 
CZĘŚĆ C 

 



 

 

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW DOST ĘPU (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU 
ZAZNACZENIA POWY ŻEJ ODPOWIEDZI „NIE”) 

 

 

CZĘŚĆ C. KRYTERIA MERYTORYCZNE O CHARAKTERZE HORYZONTALN YM (zero-jedynkowe, 
każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) 

1. 

Wniosek jest zgodny z zapisami i celami szczegółowymi WRPO 2014+ oraz odpowiada na diagnozę 
zawartą w WRPO 2014+. 

□ TAK   □ NIE –UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 

2. 
Zgodność z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. 

□ TAK   □ NIE –UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 

3. 

Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej. 

□ TAK   
□ NIE –UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ 

PROJEKT 
□ NIE DOTYCZY   

4. 

Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

□ TAK   □ NIE –UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 

5. 
Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

□ TAK   □ NIE –UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 

6. 

Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? 

□ TAK   □ NIE 

Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: 

1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe), 

2) zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem 
wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie 
części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

W przypadku projektów które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań 



 

 

zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria 

oceny. 

1.  
We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają 
istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym 
interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.   

□ 0 □ 1 

2. 
Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na 
zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub 
zasięgu oddziaływania projektu. 

□ 0 □ 1 □ 2 

3. 
W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie 
projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły. 

□ 0 □ 1 □ 2 

4. 

Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został 
umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier 
równościowych istniejących w obszarze tematyki interwencji i/lub zasięgu 
oddziaływania projektu. 

□ 0 □ 1 □ 2 

5. 
We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w 
celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem. 

□ 0 □ 1 

Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu standardu minimum? 

□ TAK   □ NIE –UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 

7. 

Koszty w ramach cross-financingu i/lub na zakup środków trwałych nie przekraczają poziomu 
dopuszczalnego dla danego Działania/ Poddziałania. 

□ TAK   
□ TAK WARUNKOWO 

(UZASADNIĆ W 

CZĘŚCI G) 
□ NIE □ NIE DOTYCZY 



 

 

8. 

Kwalifikowalność oraz niezbędność wydatków. 

□ TAK   
□ TAK WARUNKOWO (UZASADNIĆ W 

CZEŚCI G) 
□ NIE 

9. 

Racjonalność i efektywność wydatków.  

□ TAK   
□ TAK WARUNKOWO (UZASADNIĆ W 

CZĘŚCI G) 
□ NIE 

10. 

Prawidłowość wypełnienia budżetu projektu. 

□ TAK   
□ TAK WARUNKOWO (UZASADNIĆ W 

CZĘŚCI G) 
□ NIE 

11. 

Zgodność z częścią VII Dodatkowe informacje Regulaminu konkursu. 

□ TAK   
□ TAK WARUNKOWO 

(UZASADNIĆ W 

CZĘŚCI G) 
□ NIE □ NIE DOTYCZY 

Czy projekt spełnia albo warunkowo spełnia wszystkie kryteria merytoryczne o charakterze horyzontalnym? 

□ TAK – WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ D □ NIE – UZASADNIĆ I ODRZUCIĆ PROJEKT 
 

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW HORYZONTALN YCH (WYPEŁNI Ć W 
PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE” POWY ŻEJ) 

 

 

CZĘŚĆ D. KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE  

Część wniosku o dofinansowanie projektu 

Maksymalna   
liczba punktów 

ogółem oraz podział 
punktów w obrębie 

poszczególnych 
części wniosku 

określony przez IZ 
w  regulaminie 

konkursu  

Liczba  
punktów 

przyznana 
wyłącznie 

bezwarunkowo 

Liczba punktów  
przyznana 

warunkowo  
(jeżeli oceniający 

dostrzega 
możliwość 

warunkowego 
przyznania 
punktów) 

Uzasadnienie oceny  
w przypadku 

bezwarunkowego 
przyznania liczby punktów 
mniejszej niż maksymalna 

(w przypadku liczby 
punktów przyznanej 

warunkowo uzasadnienie 
należy podać w części G 

karty)  

Część I Uzasadnienie potrzeby realizacji i 
cele projektu oraz ryzyko nieosiągnięcia 
założeń projektu (minimum 21 pkt.)  

30  



 

 

1.  Zasadność realizacji projektu. 
12 (10*) 

 
  

 
2. Adekwatność doboru celów projektu i 
rezultatów. 

8 (7*) 
 

  
 

3. Adekwatność doboru i opisu (o ile dotyczy) 
wskaźników realizacji projektu. 

 

10 (9*) 
 

  
 

4. Trafność analizy ryzyka nieosiągnięcia 
założeń projektu (jeśli dotyczy) 

0 (4*)   
 

Suma uzyskanych punktów w części I     

*dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł. 

Część II Zadania oraz trwałość projektu 
(minimum 14 pkt.) 20  

5. Spójność zadań przewidzianych do realizacji 
w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu 
tych zadań w kontekście osiągnięcia 
celów/wskaźników projektu 

15    

6. Opis trwałości projektu. 5    

Suma uzyskanych punktów w części II     

Część III Grupy docelowe (minimum 14 
pkt.) 20    

7. Opis grupy docelowej dotyczący osób i/lub 
instytucji. 

10    

8.Uzasadnienie doboru grupy  docelowej 
projektu oraz opis rekrutacji uczestników. 

10    

Suma uzyskanych punktów w części III     

Część IV Potencjał i doświadczenie 
projektodawcy i partnerów (minimum 21 
pkt.) 

30   

9. Zaangażowanie potencjału projektodawcy  
i partnerów (jeśli projekt jest realizowany  
w partnerstwie). 

15  

a)  potencjał finansowy  

 
8    

b)  potencjał kadrowy/ merytoryczny 5    

c) potencjał techniczny  2    

10. Doświadczenie projektodawcy i partnerów 
(jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie)  
w kontekście osiągnięcia celów. 15  

a) doświadczenie w obszarze, w którym 
udzielane będzie wsparcie przewidziane  
w ramach projektu  

6    



 

 

b) doświadczenie na rzecz grupy docelowej, do 
której kierowane będzie wsparcie przewidziane 
w ramach projektu  

6    

c) doświadczenie na określonym terytorium, 
którego dotyczyć będzie realizacja projektu  3    

Suma uzyskanych punktów w części IV     

 Bezwarunkowo Warunkowo  

Suma punktów przyznanych bezwarunkowo  
i warunkowo (jeśli dotyczy) za kryteria merytoryczne: 

   

Czy wniosek bezwarunkowo otrzymał minimum 70% 
punktów w każdej z części wniosku? 

□  TAK – WYPEŁNIĆ 
CZĘŚĆ E, F 

□  NIE – 
WYPEŁNIĆ CZEŚĆ 

F 

CZĘŚĆ E. KRYTERIA PREMIUJ ĄCE (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”) – wypełnić jeśli dotyczy 
Definicje kryteriów zostały wskazane w Regulaminie konkursu. 
 

Liczba punktów przyznana  
za spełnianie kryterium równa 

wadze punktowej  
 

kryterium nr 1:  
Kryterium obszaru wsparcia:  
Projekt realizowany jest przez szkoły i placówki systemu 
oświaty położone na terenach wiejskich lub położone na 
terenach powiatów gdzie osiągane są najsłabsze wyniki 
egzaminów zawodowych, poniżej średniej dla województwa. 
Tereny wiejskie - definicja zgodnie z GUS.  
waga punktowa: 5 

□  TAK – …… pkt □  NIE – 0 pkt 
(UZASADNIĆ) 

kryterium nr 2:  
Kryterium kierunku kształcenia: 
Dodatkowo punktowane będą projekty, w których kierunki 
kształcenia będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w 
branżach zidentyfikowanych jako branże o największym 
potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla 
danego regionu (w ramach smart specialisation).  
waga punktowa: 10 

□  TAK – …… pkt □  NIE – 0 pkt 
(UZASADNIĆ) 

kryterium nr 3:  
Kryterium dot. doskonalenia zawodowego nauczycieli: 
W przypadku realizacji projektów, w których przewidziano 
doskonalenie zawodowe nauczycieli dodatkowo punktowane 
będą te projekty, które będą zakładały realizację 
studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych 
przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela 
kształcenia zawodowego w ramach nowo wprowadzonych do 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zawodów 
wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia 
zawodowego albo tworzenia nowych kierunków nauczania lub 
zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym lub 
lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli 
kształcenia zawodowego.  
waga punktowa: 5 

□  TAK – …… pkt □  NIE – 0 pkt 
(UZASADNIĆ) 



 

 

kryterium nr 4:  
Kryterium dot. partycypacji finansowej w kosztach prowadzenia 
praktyk lub staży: 
W przypadku projektów, w ramach, których przewidziano 
realizację praktyk lub staży zawodowych, dodatkowo 
premiowane będą te projekty, w których pracodawcy lub 
przedsiębiorcy partycypują finansowo w wymiarze co najmniej 5 
% w kosztach organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub 
stażu zawodowego.  
waga punktowa: 5 

□  TAK – …… pkt 
□  NIE – 0 pkt 
(UZASADNIĆ) 

Suma dodatkowych punktów za spełnianie kryteriów 
premiuj ących:   

UZASADNIENIE OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW PREMIUJ ĄCYCH (WYPEŁNI Ć W PRZYPADKU CO 
NAJMNIEJ JEDNOKROTNEGO ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI „NIE”  POWYŻEJ) 

 
 
 
 
CZĘŚĆ F. LICZBA PUNKTÓW I DECYZJA O MO ŻLIWO ŚCI REKOMENDOWANIA DO 
DOFINANSOWANIA  

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH W 
CZĘŚCI D i E: 

BEZWARUNKOWO 
WARUNKOWO  

(O ILE DOTYCZY) 
  

CZY PROJEKT SPEŁNIA WYMAGANIA MINIMALNE (W TYM KRYT ERIA MERYTORYCZNE 
DOSTĘPU, MERYTORYCZNE O CHARAKTERZE HORYZONTALNYM ORAZ P UNKTOWE) ALBO 
SPEŁNIA WW. WYMAGANIA MINIMALNE WARUNKOWO ABY MIE Ć MOŻLIWO ŚĆ UZYSKANIA 
DOFINANSOWANIA?  

□ TAK (WYPŁNIĆ CZĘŚĆ  H) □ TAK WARUNKOWO (WYPEŁNIĆ 

CZĘŚĆ G) 
□ NIE 

CZĘŚĆ G. NEGOCJACJE (wypełnić jeżeli w części F zaznaczono odpowiedź „TAK WARUNKOWO”)  

CZY PROJEKT ZOSTAŁ OCENIONY WARUNKOWO I JEST KIEROW ANY DO NEGOCJACJI? 

□ TAK  □ NIE 

ZAKRES NEGOCJACJI (WYPEŁNI Ć JEŻELI POWY ŻEJ ZAZNACZONO ODPOWIED Ź „TAK”)  
I.  WYBRANE WARUNKI W ZAKRESIE KRYTERIÓW DOTYCZ ĄCYCH BUDŻETU PROJEKTU 

1. Kwestionowane pozycje wydatków jako niekwalifikowalne 

Zadanie nr Pozycja nr Nazwa Wartość pozycji Uzasadnienie 



 

 

pozycji 

     

     

2. Kwestionowane wysokości wydatków 

Zadanie nr Pozycja nr Nazwa pozycji Wartość 
pozycji 

Proponowana 
wartość Różnica Uzasadnienie 

       

       

3. Proponowana kwota dofinansowania: …………………………………………………………………
……………………….PLN 

II.  POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU  

Lp
. 

Kryterium, którego 
dotyczy warunek  Warunek Uzasadnienie 

1.    

...    

 
 

H. Kwota dofinansowania: 

           (ocena bezwarunkowa) 
…………………………………………………………………
……………………….PLN 

 
 
 
 
.....................................                                 ......................................... 
podpis oceniającego         data 



Załącznik 8.13 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej 

finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług 

 

 
 

 

 

 

Kategoria kosztu/wydatku Jednostka 

miary 

Maksymalna cena 

jednostkowa -brutto 

Dostosowanie / modernizacja budynków  

i pomieszczeń oraz doposażenie/wyposażenie pracowni 
Infrastruktura i doposażenie/wyposażenie pracowni zgodnie z Rekomendowanym 

wyposażeniem pracowni i warsztatów szkolnych dla 190 zawodów udostępnionym za 

pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl. 

Kursy/szkolenia/studia podyplomowe 
   

wykładowca  godz. 80,00 zł 

egzaminator  osoba Zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie 

warunków wynagradzania 

egzaminatorów za udział  

w przeprowadzaniu sprawdzianu  

i egzaminów oraz nauczycieli 

akademickich za udział  

w przeprowadzaniu części ustnej 

egzaminu maturalnego (Załącznik nr 

1 do Rozporządzenia) 

kursy przygotowawcze na studia kurs 3 000,00 zł 

kursy kwalifikacyjne  usługa 3 000,00 zł 

szkolenia doskonalące  usługa    500,00 zł 

studia podyplomowe  usługa 5 000,00 zł 

materiały szkoleniowe osoba       50,00 zł 

podręczniki przedmiotowe sztuka      70,00 zł 

koszty dojazdu km 0,5214 zł dla samochodów  

o pojemności silnika do 900 cm3; 

0,8358 zł dla samochodów  

o pojemności powyżej 900 cm3. 

przerwa kawowa  osoba  20,00 zł 

catering całodniowy (z obiadem) osoba  50,00 zł
1
 

sale bez i z wyposażeniem 

komputerowym 

godzina 100,00 zł 

Staże i praktyki 
opiekun staży i praktyk osoba - refundacja do 5 000,00 zł

2
; 

- refundacja do 10 % zasadniczego 

wynagrodzenia nie więcej niż 500 zł 

brutto
3
; 

- refundacja wynagrodzenia 

określonego w § 9 ust. 2 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r.  



Załącznik 8.13 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej 

finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług 

 

 
 

 

 

 
w sprawie praktycznej nauki 

zawodu
4
. 

Stypendium za udział w praktyce 

zawodowej lub stażu zawodowym 

osoba Nie mniej niż to wynika z §19 

Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego 

młodocianych i ich wynagradzania, 

nie więcej niż 1 250,00 zł za każde 

kolejne przepracowane 150 godzin.  

W przypadku realizacji 970 godzin 

wysokość stypendium wyliczana jest 

proporcjonalnie. 

Koszty związane z odbywaniem praktyk 

zawodowych  i staży zawodowych: 

koszty dojazdu, koszty zakupu odzieży 

roboczej, wyposażenie stanowiska 

pracy, koszty eksploatacji materiałów  

i narzędzi, szkolenia BHP praktykanta 

lub stażysty itp. (zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie realizacji przedsięwzięć  

z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020) 

osoba 5 000,00 zł 

wyżywienie os/dzień 15,00 zł 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe 
doradca zawodowy  godz. 100,00 zł  

  

                                                 
1
 W uzasadnionych przypadkach. 

2
 Refundacja pracodawcy wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty w zakresie odpowiadającym 

częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych  

z opieką nad grupą praktykantów lub stażystów, o której mowa w rozdziale VII Dodatkowe informacje pkt 10  

lit. h Regulaminu konkursu, przez okres 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, w wysokości 

obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się 

proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zrealizowanych przez uczniów;  
3
 Refundacja pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty, w sytuacji, gdy nie 

został zwolniony od świadczenia pracy, w wysokości nieprzekraczającej 10%  jego zasadniczego wynagrodzenia 

wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad 

grupą praktykantów lub stażystów, o której mowa w rozdziale VII Dodatkowe informacje pkt 10  

lit. h Regulaminu konkursu), ale nie więcej niż 500 zł brutto, za realizację 150 godzin praktyki zawodowej lub 

stażu zawodowego. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawodowej 

lub stażu zawodowego zrealizowanych przez uczniów);  
4
 Refundacja pracodawcy wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty, który będzie pełnił funkcję 

instruktora praktycznej nauki zawodu i dla którego praca z uczniami będzie stanowić podstawowe zajęcie – do 

wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 

grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. 
 



Załącznik 8.14 – Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.3.1 

 

 
 

 

Przykładowe koszty w ramach poszczególnych kategorii nie mają charakteru zamkniętego. Wnioskodawca może zaproponować inne wydatki, 

nieuwzględnione w ramach poszczególnych kategorii, o ile są one zasadne i wynikają z zaplanowanych zadań we wniosku. Jednocześnie 

zaznacza się, że użycie w projekcie przykładowego katalogu kosztów nie jest jednoznaczne z uznaniem ww. wydatków za kwalifikowane. 

Każdorazowo kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności 

w kontekście przedstawionych zadań.  

 

Lp. Kategorie kosztów Definicja Przykładowy katalog kosztów 

1. Praktyki i staże 

W ramach przedmiotowej kategorii 

kwalifikowalne będą m.in. wydatki związane z 

organizacją i  przeprowadzeniem praktyk 

zawodowych organizowanych u pracodawców lub 

przedsiębiorców dla uczniów szkół zawodowych 

oraz staży zawodowych obejmujących realizację 

kształcenia zawodowego praktycznego we 

współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami 

lub wykraczających poza zakres kształcenia 

zawodowego praktycznego. 

 stypendium za udział w praktyce zawodowej 

lub stażu zawodowym 

 odzież robocza 

 wyposażenie stanowiska pracy 

 szkolenie BHP 

 koszty dojazdu 

 wynagrodzenie opiekuna praktykanta lub 

stażysty 

 

 

 

2. 

Kursy/szkolenia/studia 

podyplomowe 

W ramach przedmiotowej kategorii 

kwalifikowalne będą m.in. wydatki związane z 

organizacją i  przeprowadzeniem wsparcia: 

- szkoleniowego, kursów, studiów 

podyplomowych oraz pozostałych form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia 

zawodowego lub instruktorów praktycznej nauki 

zawodu; 

- uczniów w zakresie podnoszenia umiejętności i 

uzyskiwania kwalifikacji zawodowych (za 

wyjątkiem staży i praktyk). 

 wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za 

realizację zadań w ramach kategorii kosztów  

 kursy; 

 szkolenia; 

 studia podyplomowe; 

 wynajęcie/eksploatacja sal; 

 materiały szkoleniowe; 

 podręczniki i pomoce dydaktyczne 

 zwrot kosztów dojazdu;  

 przeprowadzenie egzaminu (jeśli jest konieczny 



Załącznik 8.14 – Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.3.1 

 

 
 

 

dla potwierdzenia zdobytych podczas 

szkoleń/kursów kwalifikacji i kompetencji); 

 zdobycie dodatkowych uprawnień 

zawodowych; 

 wydanie świadectwa/certyfikatu 

potwierdzającego kwalifikacje; 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Dostosowanie / 

modernizacja budynków  

i pomieszczeń oraz 

doposażenie/wyposażenie  

W ramach przedmiotowej kategorii 

kwalifikowalne będą m.in. wydatki związane z 

dostosowaniem/ modernizacją budynków 

i pomieszczeń, w tym do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 infrastruktura i doposażenie/wyposażenie 

pracowni (zgodnie z Rekomendowanym 

wyposażeniem pracowni i warsztatów szkolnych 

dla 190 zawodów udostępnionym za 

pośrednictwem strony internetowej 

www.koweziu.edu.pl.); 

 montaż zakupionego wyposażenie 

 adaptacja/modernizacja związana  

z potrzebami osób niepełnosprawnych, tj. m.in. 

montaż szyn najazdowych, podjazdów, 

platform, wind, schodołazów,  udogodnień 

sanitarnych, poszerzanie wejść/futryn 

4. Doradztwo zawodowe 

W ramach przedmiotowej kategorii 

kwalifikowalne będą m.in. wydatki związane ze 

świadczeniem usług w zakresie doradztwa 

edukacyjno-zawodowego dla uczniów. 

 testy predyspozycji 

 rozmowa z doradcą 

 

http://www.koweziu.edu.pl/


Załącznik 8.15 – Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy 
 

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

Współmałżonka wnioskodawcy 

 

Ja……………………………………………………………………………………………..                                                                                                 

(imię i nazwisko współmałżonka wnioskodawcy) 

Zamieszkały/a ........................................................................................................................,                                                                                               

Legitymujący/-a się dowodem osobistym seria ………...……… nr……..…..………… wydanym 

przez ….……..……………………………………….……… dnia………..…………….                          

Wyrażam zgodę  na ubieganie się o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  

Osi Priorytetowej ………, Działania/Poddziałania ……………….………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….... 

(numer  i nazwa Działania/Poddziałania) 

przez żonę/ męża* …………………………………………………………………………………..                                                        

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

 

 

 

                                                                             …………………………………………. 
                                                                            (podpis współmałżonka) 

 

 

 

 

 

…………………………, dnia……………….. 
       (miejscowość)      

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

* niepotrzebne skreślić  

 

 



Załącznik 8.16 – Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco 

 
 

 

DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO 
 

Jako zabezpieczenie wykonania umowy numer ………………………………............... 

o dofinansowanie projektu pt  ……………………..……………………………………………….  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa……, Działanie/Poddziałanie………………………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………(numer i nazwa) 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej w dniu 

………………, w załączeniu składamy weksel in blanco uzupełniony klauzulą „bez protestu” 

podpisany przez osoby upoważnione do wystawienia weksla w imieniu (pełna nazwa 

Beneficjenta)……………………………….…………………………………………………………… 

………………………..…………………....................................................................... z siedzibą 

w* ………………………………………………………………………………............ który remitent 

ma prawo wypełnić w każdym czasie na kwotę równą całości wysokości naszego zadłużenia, 

obliczonego na zasadach opisanych w w/w umowie, powiększonego o określone w umowie odsetki 

i inne należności powstałe w trakcie dochodzenia roszczenia, oraz weksel ten opatrzyć datą, 

zawiadamiając Beneficjenta listem poleconym. 

List zostanie wysłany przynajmniej 7 dni przed terminem płatności na podany poniżej adres, 

chyba że Beneficjent powiadomi Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o jego zmianie. Pismo zwrócone z 

adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub tym podobne 

uznaje się za doręczone. 

Deklarację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 
………………………………………...                                     …………………………………………………. 

(nazwa i adres wystawcy weksla)                                  (czytelne podpisy osób upoważnionych 

   do wystawienia weksla, pieczęć jednostki) 

 

 

 
…………………………………………………. 

(podpis i pieczątka upoważnionego 

przedstawiciela DEFS) 

 

 
Weksel zostanie zwrócony na pisemny wniosek Beneficjenta po ostatecznym rozliczeniu niniejszej umowy, tj. po zatwierdzeniu końcowego 

wniosku o płatność w projekcie oraz – jeśli dotyczy – zwrocie środków niewykorzystanych przez Beneficjenta. 

_______________________________________________ 
 

 W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy podać imię, nazwisko i miejsce zamieszkania.



 
 

 
 
 

 
 

  

W
E

K
S

E
L

 

        ,dnia   Na        

         zapłać    za ten własny weksel bez protestu            

   na zlecenie                    

                 

   sumę              

                 

                 

    Płatny                

                     

                      

                    

                        

 
 

 



Załącznik 8.17 - Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn  

w ramach projektów współfinansowanych z EFS 

 

 

Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn  

w ramach projektów współfinansowanych z EFS 
 
 
  

Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? 

 
 

□ Tak 

 

 

□ Nie 

  
Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: 

1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe); 
 

2) zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres 

oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego 

podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub 

konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 
 
W przypadku projektów, które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie 

działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

 

Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów
1 za 

poniższe kryteria oceny. 

 
 

 

1. 

 

 
We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które 

potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych  

w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. 

   
□ 0 

 

 
□ 1 

 
  

2. 

 

 
Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na 

zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji 

i/lub zasięgu oddziaływania projektu. 

   
□ 0 

 

 
□ 1 

 

 
□ 2 

 
  

3. 

 

 
W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek  

o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji 

projektu tego typu bariery nie wystąpiły. 

 
  

□ 0 

 

 

□ 1 

 

 

□ 2 

 
  

4. 

 

 
Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został 

umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia 

barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub 

zasięgu oddziaływania projektu. 

 
                                                 
1
 W przypadku pozakonkursowych wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy, 

finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach PO współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020, jest 
wymagane uzyskanie co najmniej 2 punktów, o ile IZ (za zgodą komitetu monitorującego wyrażoną w uchwale) 
nie podejmie innej decyzji w stosunku do wymaganej liczby punktów. 



 

 

  
□ 0 

 

 
□ 1 

 

 
□ 2 

 
  

5. 

 

 
We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano, jakie działania zostaną 

podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem. 

  
 
□ 0 

 

 
□ 1 

 
  

Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie 

standardu minimum)? 

   
□ TAK 

 

 
□ NIE 

  
INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI 

SZANSKOBIET I MĘŻCZYZN W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 

WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS 

Ocena zgodności projektów współfinansowanych z EFS, realizowanych w trybie 

konkursowym i pozakonkursowym, z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn odbywa się na 

podstawie niniejszego standardu minimum. 

We wniosku o dofinansowanie projektu istnieje obowiązek wskazania informacji 

niezbędnych do oceny, czy spełniony został standard minimum zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn. Ocenie pod kątem spełniania zasady równości szans kobiet i mężczyzn podlega 

cała treść wniosku o dofinansowanie projektu, aczkolwiek IZ może wskazać  

w dokumentach dotyczących danego programu operacyjnego (np. instrukcji do wniosku  

o dofinansowanie projektu), w których częściach wniosku o dofinansowanie projektu jest 

rekomendowane umieszczenie informacji niezbędnych do oceny spełniania standardu 

minimum. 

Standard minimum składa się z 5 kryteriów oceny, dotyczących charakterystyki 

projektu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 6, ponieważ kryterium nr 2 i 3 są 

alternatywne
2
. 

Wniosek o dofinansowanie projektu nie musi uzyskać maksymalnej liczby punktów za 

każde kryterium standardu minimum (wymagane są co najmniej 3 punkty
3
). Brak uzyskania 

                                                 
2
 Alternatywność tę należy rozumieć w sposób następujący: w przypadku stwierdzenia występowania barier 

równościowych oceniający bierze pod uwagę kryterium nr 2 w dalszej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu 
(wybierając jednocześnie w kryterium nr 3 wartość „0”), zaś w przypadku braku występowania ww. barier – bierze 
pod uwagę kryterium nr 3 (analogicznie wybierając jednocześnie w kryterium nr 2 wartość „0”). 
3
 W przypadku pozakonkursowych wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy 

finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach PO współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020 
jest wymagane uzyskanie za standard minimum co najmniej 2 punktów, o ile IZ (za zgodą komitetu 
monitorującego wyrażoną w uchwale) nie podejmie innej decyzji w stosunku do wymaganej liczby punktów. 



 

 

co najmniej 3 punktów w standardzie minimum jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku
4
  

(w przypadku projektów konkursowych) lub zwróceniem go do uzupełnienia (w przypadku 

projektów pozakonkursowych
5
). Nie ma możliwości przyznawania części ułamkowych 

punktów za poszczególne kryteria w standardzie minimum. 

Każde kryterium oceny w standardzie minimum jest oceniane niezależnie od innych 

kryteriów oceny. Nie zwalnia to jednak od wymogu zachowania logiki konstruowania 

wniosku o dofinansowanie projektu. Jeżeli we wniosku o dofinansowanie projektu zostanie 

wykazane np. że zdiagnozowane bariery równościowe w danym obszarze tematycznym 

interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu dotyczą kobiet, natomiast we wskaźnikach 

zostanie zapisany podział na płeć ze wskazaniem na zdecydowanie większy udział mężczyzn 

we wsparciu, to osoba oceniająca może taki projekt skierować do uzupełnienia (tylko  

w przypadku projektów pozakonkursowych) albo negocjacji lub obniżyć punktację  

w standardzie minimum za dane kryterium oceny - w związku z brakiem logiki pomiędzy 

poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wyjątki: 

Decyzja o zakwalifikowaniu danego projektu do wyjątku należy do instytucji oceniającej 

wniosek o dofinansowanie projektu. W przypadku uznania przez oceniającego, że projekt 

należy do wyjątku, oceniający nie musi wypełniać wszystkich pytań w ramach standardu 

minimum. Powinien w takiej sytuacji zaznaczyć pozytywną odpowiedź dotyczącą 

przynależności projektu do wyjątku, jak również zaznaczyć odpowiedź TAK  

w punkcie ogólnym „Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na 

podstawie standardu minimum)?”. 

Wyjątki stanowią projekty, w których niestosowanie standardu minimum wynika z: 

1. profilu działalności wnioskodawców ze względu na ograniczenia statutowe 

(np. Stowarzyszenie Samotnych Ojców lub teren zakładu karnego) 

Profil działalności wnioskodawców oznacza, iż w ramach statutu (lub innego równoważnego 

dokumentu) istnieje jednoznaczny zapis, iż wnioskodawca przewiduje w ramach swojej 

działalności wsparcie skierowane tylko do jednej z płci. W przypadku tego wyjątku statut 

może być zweryfikowany przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Natomiast 

na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, musi zostać podana w treści 

                                                 
4
 Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. 

5
 W przypadku pozakonkursowych wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy 

finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach PO współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020 brak 
uzyskania co najmniej 2 punktów kwalifikuje projekt do skierowania go do uzupełnienia. 



 

 

wniosku informacja, że ten projekt należy do tego wyjątku od standardu minimum – ze 

względu na ograniczenia wynikające z profilu działalności. 

2. zamkniętej rekrutacji 

Przez zamkniętą rekrutację należy rozumieć sytuację, gdy projekt obejmuje - ze 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 projektu. Przykładem może być 

skierowanie projektu tylko i wyłącznie do pracowników działu projektowania w firmie 

produkującej odzież, pod warunkiem że wsparciem zostaną objęte wszystkie osoby pracujące 

w tym dziale lub skierowanie wsparcia do pracowników całego przedsiębiorstwa - pod 

warunkiem że wszystkie osoby z tego przedsiębiorstwa zostaną objęte wsparciem.  

W treści wniosku o dofinansowanie projektu musi zostać podana informacja, że ten projekt 

należy do wyjątku od standardu minimum ze względu na zamkniętą rekrutację – wraz  

z uzasadnieniem. W celu potwierdzenia, że dany projekt należy do wyjątku, powinno się 

wymienić z indywidualnej nazwy podmiot lub podmioty, do których jest skierowane wsparcie 

w ramach projektu. 

Uwaga: Zaleca się, aby w przypadku projektów, które należą do wyjątków, również 

zaplanować działania zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet  

i mężczyzn – pomimo iż nie będą one przedmiotem oceny za pomocą kryteriów oceny ze 

standardu minimum. 

Poszczególne kryteria standardu minimum: 

Uwaga: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn nie polega na automatycznym objęciu 

wsparciem 50% kobiet i 50% mężczyzn w projekcie, ale na odwzorowaniu istniejących 

proporcji płci w danym obszarze lub zwiększaniu we wsparciu udziału grupy 

niedoreprezentowanej. Możliwe są jednak przypadki, w których proporcja 50/50 wynika  

z sytuacji kobiet i mężczyzn i stanowi proporcję prawidłową z perspektywy równości szans 

kobiet i mężczyzn. 

Ocena wniosków o dofinansowanie projektów zgodnie ze standardem minimum 

stanowi zawsze indywidualną ocenę osoby jej dokonującej. Ocena prowadzona jest na 

podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu oraz wiedzy i doświadczenia osoby 

oceniającej. Jednocześnie przy dokonywaniu oceny konkretnych kryteriów w standardzie 

minimum należy mieć na uwadze następujący sposób oceny: 



 

 

0 punktów - we wniosku o dofinansowanie projektu nie ma wskazanych żadnych 

informacji pozwalających na przyznanie 1 lub więcej punktów w danym kryterium oceny lub 

informacje wskazują, że projekt będzie prowadzić do dyskryminacji ze względu na płeć. 

1 punkt - kwestie związane z zakresem danego kryterium w standardzie minimum 

zostały uwzględnione przynajmniej częściowo lub nie są w pełni trafnie dobrane w zakresie 

kryterium 2, 3 i 4. W przypadku kryterium 1 i 5 przyznanie 1 punktu oznacza, że kwestie 

związane z zakresem danego kryterium w standardzie minimum zostały uwzględnione 

wyczerpująco, trafnie lub w sposób możliwie pełny, biorąc pod uwagę charakterystykę 

danego projektu. 

2 punkty (nie dotyczy kryterium 1 i 5) - kwestie związane z zakresem danego kryterium  

w standardzie minimum zostały uwzględnione wyczerpująco, trafnie lub w sposób 

możliwie pełny, biorąc pod uwagę charakterystykę danego projektu. 

W przypadku negatywnej oceny projektu konkursowego i pozakonkursowego 

wynikającego z niespełnienia kryteriów horyzontalnych (w tym zgodności z zasadą równości 

szans kobiet i mężczyzn) oceniający jest zobowiązany do wskazania uzasadnienia dla tej 

oceny w ramach karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu. 

Rekomendowane jest również wskazanie przez osobę oceniającą uzasadnienia dla 

przyznania punktów za poszczególne kryteria oceny standardu minimum. 

Jako rozbieżność w ocenie standardu minimum należy uznać pozytywną ocenę 

wniosku pod kątem spełniania standardu minimum przez jednego z oceniających, przy 

jednoczesnej negatywnej ocenie przez drugiego oceniającego. Rozbieżnością nie jest 

natomiast różnica w ocenie poszczególnych kryteriów standardu minimum. 

 

1. WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PODANO 

INFORMACJE, KTÓRE POTWIERDZAJĄ ISTNIENIE (ALBO BRAK 

ISTNIENIA) BARIER RÓWNOŚCIOWYCH W OBSZARZE 

TEMATYCZNYM INTERWENCJI I/LUB ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA 

PROJEKTU 

     (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 1) 

 



 

 

Do przedstawienia informacji wskazujących na istnienie barier
6
 równościowych lub ich 

braku należy użyć danych jakościowych i/lub ilościowych w podziale na płeć w obszarze 

tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. 

Poprzez obszar tematyczny interwencji należy rozumieć obszary objęte wsparciem  

w ramach programu np. zatrudnienie, integrację społeczną, edukację, adaptacyjność, 

natomiast zasięg oddziaływania projektu odnosi się do przestrzeni, której on dotyczy np. 

regionu, powiatu, kraju, instytucji, przedsiębiorstwa, konkretnego działu w danej instytucji. 

Bariery równościowe to przede wszystkim: 

 segregacja pozioma i pionowa rynku pracy, 

 różnice w płacach kobiet i mężczyzn zatrudnionych na równoważnych stanowiskach, 

wykonujących tożsame obowiązki, 

 mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy, 

 niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych, 

 niski udział kobiet w procesach podejmowania decyzji, 

 przemoc ze względu na płeć, 

 niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia
7
, 

 niewystarczający system opieki przedszkolnej lub opieki instytucjonalnej nad dziećmi 

w wieku do lat 3, 

 stereotypy płci we wszystkich obszarach, 

 dyskryminacja wielokrotna (krzyżowa) czyli ze względu na dwie lub więcej 

przesłanek (np. w odniesieniu do kobiet w wieku powyżej 50 lat, osób  

z niepełnosprawnościami, należących do mniejszości etnicznych). 

Przy diagnozowaniu barier równościowych należy wziąć pod uwagę, w jakim położeniu 

znajdują się kobiety i mężczyźni wchodzący w skład grupy docelowej projektu. Dlatego też 

istotne jest podanie nie tylko liczby kobiet i mężczyzn, ale także odpowiedź m.in. na pytania: 

                                                 
6
 Bariery równościowe to systemowe nierówności i ograniczenia jednej z płci, najczęściej kobiet, które są 

reprodukowane i utrwalane społecznie i kulturowo. Przełamanie ich sprzyja osiągnięciu rzeczywistej, faktycznej 
równości szans kobiet i mężczyzn. Wymienione bariery równościowe zostały sformułowane przez Komisję 
Europejską w dokumencie Plan Działań na rzecz Równości Kobiet i Mężczyzn na lata 2006-2010, przy czym 
należy pamiętać, że jest to katalog otwarty (definicja pochodzi z portalu www.rownosc.info). 
7
 Niewidoczność polega na niewystarczającym uwzględnianiu w działaniach zdrowotnych perspektywy płci. 

Kultura dbania o zdrowie wśród kobiet i mężczyzn jest zupełnie inna. W efekcie mężczyźni rzadziej korzystają  
z pomocy lekarzy, trafiają do nich także w późniejszej fazie choroby. Widoczne różnice widać także w obszarze 
profilaktyki, która znacznie częściej jest adresowana do kobiet, i są to akcje zarówno organizowane na poziomie 
państwa, jak i organizacji pozarządowych czy firm (opracowane na podstawie definicji podanej w na stronie 
www.rownosc.info). 



 

 

Czy któraś z tych grup znajduje się w gorszym położeniu? Jakie są tego przyczyny? Czy 

któraś z tych grup ma trudniejszy dostęp do edukacji, zatrudnienia, szkoleń itp.? 

Zadaniem osoby oceniającej projekt jest ocena na podstawie przedstawionych we wniosku  

o dofinansowanie projektu informacji faktycznego występowania lub nie podanych barier 

równościowych. 

Użyte we wniosku o dofinansowanie projektu dane mogą wykazać, iż w obszarze 

tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu nie występują nierówności ze 

względu na płeć. Dane te muszą być bezpośrednio powiązane z obszarem tematycznym 

interwencji i/lub zasięgiem oddziaływania projektu, np. jeżeli wsparcie jest kierowane do 

pracowników służby zdrowia z terenu województwa to dane powinny dotyczyć sektora służby 

zdrowia lub obszaru tego województwa. We wniosku o dofinansowanie projektu powinno się 

wskazać na nierówności (lub ich brak) na podstawie danych możliwych do oceny dla osób 

oceniających projekt. Jeżeli nie istnieją dokładne dane (jakościowe lub ilościowe), które 

można wykorzystać, należy skorzystać z informacji, które są jak najbardziej zbliżone do 

obszaru tematyki interwencji i zasięgu oddziaływania projektu. We wniosku  

o dofinansowanie projektu jest dopuszczalne także wykorzystanie danych pochodzących  

z badań własnych. Wymagane jest jednak w takim przypadku wskazanie w miarę dokładnych 

informacji na temat tego badania (np. daty jego realizacji, wielkości próby, metodologii 

pozyskiwania danych itd.). 

 

2. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZAWIERA DZIAŁANIA, 

ODPOWIADAJĄCE NA ZIDENTYFIKOWANE BARIERY RÓWNOŚCIOWE 

W OBSZARZE TEMATYCZNYM INTERWENCJI I/LUB ZASIĘGU 

ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU. 

  (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 2) 

 

We wniosku o dofinansowanie projektu powinno się wskazać jakiego rodzaju działania 

zostaną zrealizowane w projekcie na rzecz osłabiania lub niwelowania zdiagnozowanych 

barier równościowych. Zaplanowane działania powinny odpowiadać na te bariery. Szczególną 

uwagę przy opisie działań należy zwrócić w przypadku rekrutacji do projektu  

i dopasowania odpowiednich form wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu wobec 

zdiagnozowanych nierówności. 



 

 

Uwaga: W tym przypadku nie zaliczamy działań na rzecz zespołu projektowego, które są 

oceniane w ramach kryterium 5. 

 

3. W PRZYPADKU STWIERDZENIA BRAKU BARIER RÓWNOŚCIOWYCH, 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZAWIERA DZIAŁANIA, 

ZAPEWNIAJĄCE PRZESTRZEGANIE ZASADY RÓWNOŚCI SZANS 

KOBIET  

I MĘŻCZYZN, TAK ABY NA ŻADNYM ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU 

NIE WYSTĄPIŁY BARIERY RÓWNOŚCIOWE. 

     (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 2) 

 

W przypadku kiedy we wniosku o dofinansowanie projektu nie zdiagnozowano żadnych 

barier równościowych, we wniosku o dofinansowanie projektu należy przewidzieć działania, 

zmierzające do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym 

etapie realizacji projektu te bariery się nie pojawiły. 

Uwaga: W tym przypadku nie zaliczamy działań na rzecz zespołu projektowego, które są 

oceniane w ramach kryterium 5. 

 

4. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU ZOSTAŁY PODANE W PODZIALE 

NA PŁEĆ I/LUB ZOSTAŁ UMIESZCZONY OPIS TEGO, W JAKI SPOSÓB 

REZULTATY PROJEKTU PRZYCZYNIĄ SIĘ DO ZMNIEJSZENIA BARIER 

RÓWNOŚCIOWYCH ISTNIEJĄCYCH W OBSZARZE TEMATYCZNYM 

INTERWENCJI I/LUB ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU. 

           (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 2) 

 

Wartości docelowe wskaźników w postaci liczby osób należy podawać w podziale na 

płeć. We wniosku o dofinansowanie projektu powinna również znaleźć się informacja, w jaki 

sposób rezultaty przyczyniają się do zmniejszenia barier równościowych istniejących  

w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu (dotyczy to 

zarówno projektów skierowanych do osób, jak i instytucji). 

 



 

 

5. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WSKAZUJE JAKIE 

DZIAŁANIA ZOSTANĄ PODJĘTE W CELU ZAPEWNIENIA 

RÓWNOŚCIOWEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
8
 

    (Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 1) 

 

We wniosku o dofinansowanie projektu powinna znaleźć się informacja, w jaki sposób 

planuje się zapewnić realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach procesu 

zarządzania projektem. Informacja ta powinna zawierać propozycję konkretnych działań, 

jakie zostaną podjęte w projekcie w ww. obszarze. 

Równościowe zarządzanie projektem polega przede wszystkim na zapewnieniu, że osoby 

zaangażowane w realizację projektu (np. personel odpowiedzialny za zarządzanie, personel 

merytoryczny, personel wykonawcy/partnera
9
) posiadają odpowiednią wiedzę  

w zakresie obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn i potrafią 

stosować tę zasadę w codziennej pracy przy projekcie. Zdobycie niniejszej wiedzy może się 

odbyć poprzez poinformowanie osób zaangażowanych w realizację projektu na temat 

możliwości i sposobów zastosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn  

w odniesieniu do problematyki tego konkretnego projektu, a także do wykonywanych przez 

zespół projektowy obowiązków związanych z prowadzeniem projektu. Dopuszcza się 

możliwość poinformowania osób w formie szkolenia, ale tylko i wyłącznie w przypadku, 

jeżeli wyrazi na to zgodę instytucja dokonująca oceny projektu, w oparciu o wskazaną we 

wniosku o dofinansowanie projektu uzasadnioną potrzebę, która nie będzie jednocześnie 

sprzeczna z zasadami udzielania pomocy publicznej i postanowieniami Wytycznych Ministra 

infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. Działaniem podjętym na rzecz równościowego zarządzania 

może być również np.: 

 włączenie do projektu (np. jako konsultantów, doradców) osób lub organizacji 

posiadających udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działań  

z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn, 

                                                 
8
 Niniejszy punkt nie będzie miał zastosowania w przypadku wniosków o dofinansowanie projektów 

pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach PO 
współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020. 
9
 Należy jednak pamiętać, że dobór konkretnych działań, mających na celu równościowe zarządzanie 

projektem, w stosunku do poszczególnych grup personelu projektu, jest uzależniony od występowania 
faktycznych potrzeb w tym zakresie. 



 

 

 zapewnienie takiej organizacji pracy zespołu projektowego, która umożliwia godzenie 

życia zawodowego z prywatnym (np. organizacja pracy uwzględniająca elastyczne 

formy zatrudnienia lub godziny pracy – o ile jest to uzasadnione potrzebami  

w ramach projektu). Należy jednak tutaj zwrócić uwagę, że zawieranie umów na 

zlecenie lub o dzieło nie zawsze oznacza stosowanie rozwiązań z zakresu godzenia 

życia zawodowego z prywatnym. Jeżeli we wniosku o dofinansowanie projektu 

pojawia się sformułowanie, że zespołowi projektowemu zostaną zagwarantowane 

elastyczne formy pracy, należy wskazać dokładnie jakie działania zostaną podjęte  

w tym zakresie. 

Równościowe zarządzanie projektem nie polega jednak na zatrudnieniu do obsługi 

projektu 50% mężczyzn i 50% kobiet, ani na zwykłej deklaracji, iż projekt będzie zarządzany 

równościowo. Stosowanie kryterium płci w procesie rekrutacji pracowników jest niezgodne  

z prawem pracy, a stosowanie polityki równych wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za 

jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości jest obowiązkiem wynikającym z prawa 

pracy, nie zaś zasady horyzontalnej. Dlatego też zróżnicowanie zespołu projektowego ze 

względu na płeć zalecane jest tam, gdzie tworzą się zespoły (partnerstwa, komitety, rady, 

komisje itp.) podejmujące decyzje w projekcie lub mające wpływ na jego przebieg. Warto 

wtedy dopilnować (o ile pozwala na to wiedza i doświadczenie poszczególnych kandydatów 

oraz obowiązujące uregulowania prawne), aby nie powstawały wyłącznie zespoły 

jednorodnepłciowo. 



Załącznik 8.18 – Lista powiatów z terenu województwa wielkopolskiego o poziomie 

zdawalności „starego” oraz „nowego” egzaminu zawodowego poniżej średniej dla 

województwa wielkopolskiego 

 

 
 

 

 

Lista powiatów z terenu województwa wielkopolskiego o poziomie 
zdawalności "starego" oraz "nowego" egzaminu zawodowego poniżej 
średniej dla województwa wielkopolskiego  

Lp. Powiat 
Wskaźnik zdawalności "starego" 

egzaminu zawodowego  
(dane za rok 2015 - sesja letnia) *  

1 koniński 54,55 

2 kolski 55,82 

3 średzki 58,24 

4 wągrowiecki 58,27 

5 czarnkowsko-trzcianecki 58,59 

6 M. Konin 63,15 

7 M. Kalisz 63,98 

8 M. Leszno 64,60 

9 turecki 65,03 

10 ostrowski 65,90 

11 kaliski 67,08 

12 złotowski 67,91 

13 rawicki 67,96 

14 jarociński 68,87 

*  na podstawie danych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 
Poznaniu (www.oke.poznan.pl) 
 

Lp. Powiat 
Wskaźnik zdawalności "nowego" 

egzaminu zawodowego                               
(dane za rok 2014 )*  

1. turecki 41,51 

2. złotowski 46,25 

3. śremski 46,92 

4. poznański 48,99 

5. wągrowiecki 49,7 

6. chodzieski 50 

7. koniński 50 

8. gostyński 51,69 

9. grodziski 52,31 

10. kępiński 53,15 

11. średzki 53,21 

12. obornicki 53,23 



Załącznik 8.18 – Lista powiatów z terenu województwa wielkopolskiego o poziomie 

zdawalności „starego” oraz „nowego” egzaminu zawodowego poniżej średniej dla 

województwa wielkopolskiego 

 

 
 

 

 

13. kościański 53,28 

14. M. Kalisz 53,29 

15. M. Konin 53,64 

16. pilski 54,55 

17. czarnkowsko-trzcianecki 55,86 

18. M. Leszno 55,91 

19. międzychodzki 56,45 

20. słupecki 57,35 

21. kolski 57,95 

22. wolsztyński 58,06 

*  na podstawie raportu "Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe" Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, 
www.oke.poznan.pl. Metodologia obliczenia wskaźnika: liczba osób, 
które zdały egzamin zawodowy / liczbę osób, które przystąpili do 
egzaminu pierwszy raz - ogółem  
 

 

 

 



Załącznik 8.19 - Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale 

rozwojowym i/lub branże strategiczne dla województwa wielkopolskiego 

 

 
 

 

Branże zidentyfikowane jako branże o największym potencjale 

rozwojowym i/lub branże strategiczne dla danego regionu (w ramach 

smart specialisation). 

 
1.      Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: 

A.     Główne PKD 

SEKCJA DZIAŁ 

A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 

i rybactwo 
1 uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, 

włączając działalność usługową 

C przetwórstwo przemysłowe 10 produkcja artykułów spożywczych 

  11 produkcja napojów 

B.     Inne PKD dla obszaru, uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania 

służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji: 

SEKCJA DZIAŁ 

A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 

i rybactwo 
2 leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

C przetwórstwo przemysłowe 16 produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 

z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy 

i materiałów używanych do wyplatania 

17 produkcja papieru i wyrobów z papieru 

22 produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

E dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 

38 działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem 

i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 

J informacja i komunikacja 62 działalność związana z oprogramowaniem i 

doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana 

M działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna 
72 badania naukowe i prace rozwojowe 

2.      Wnętrza przyszłości: 

A. Główne PKD 

SEKCJA DZIAŁ 

A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 

i rybactwo 
2 leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

C przetwórstwo przemysłowe 13 produkcja wyrobów tekstylnych 

16 produkcja wyrobów z drewna oraz korka, 

z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy 

i materiałów używanych do wyplatania 

17 produkcja papieru i wyrobów z papieru 

18 poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników 

informacji 

22 produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

25 produkcja metalowych wyrobów gotowych, z 

wyłączeniem maszyn i urządzeń 

31 produkcja mebli 

B. Inne PKD dla obszaru, uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania 



 
służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji: 

SEKCJA DZIAŁ 

C przetwórstwo przemysłowe 15 produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 

23 produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych 

surowców niemetalicznych 

24 produkcja metali 

E dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 

38 działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem 

i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 

J informacja i komunikacja 62 działalność związana z oprogramowaniem i 

doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana 

M działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna 
71 działalność w zakresie architektury i inżynierii; 

badania i analizy techniczne 

72 badania naukowe i prace rozwojowe 

3.      Przemysł jutra: 

A. Główne PKD 

SEKCJA DZIAŁ 

C przetwórstwo przemysłowe 24 produkcja metali 

25 produkcja metalowych wyrobów gotowych, z 

wyłączeniem maszyn i urządzeń 

27 produkcja urządzeń elektrycznych 

28 produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

29 produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 

i naczep, z wyłączeniem motocykli 

30 produkcja pozostałego sprzętu transportowego 

33 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn 

i urządzeń 

B.     Inne PKD dla obszaru, uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania 

służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji: 

SEKCJA DZIAŁ 

C przetwórstwo przemysłowe 20 produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 

22 produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

23 produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych 

surowców niemetalicznych 

26 produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych 

i optycznych 

E dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 

38 działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem 

i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 

J informacja i komunikacja 62 działalność związana z oprogramowaniem i 

doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana 

M działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna 
71 działalność w zakresie architektury i inżynierii; 

badania i analizy techniczne 

72 badania naukowe i prace rozwojowe 

4.      Wyspecjalizowane procesy logistyczne: 

A. Główne PKD 

SEKCJA DZIAŁ 

H transport i gospodarka magazynowa 49 transport lądowy oraz transport rurociągowy 



 
50 transport wodny 

51 transport lotniczy 

52 magazynowanie i działalność usługowa 

wspomagająca transport 

B.     Inne PKD dla obszaru, uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania 

służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji: 

SEKCJA DZIAŁ 

C przetwórstwo przemysłowe 26 produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych 

i optycznych 

27 produkcja urządzeń elektrycznych 

28 produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

29 produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 

i naczep, z wyłączeniem motocykli 

30 produkcja pozostałego sprzętu transportowego 

33 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn 

i urządzeń 

J informacja i komunikacja 62 działalność związana z oprogramowaniem i 

doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana 

M działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna 
71 działalność w zakresie architektury i inżynierii; 

badania i analizy techniczne 

72 badania naukowe i prace rozwojowe 

5.      Rozwój oparty na ICT: 

A. Główne PKD 

SEKCJA DZIAŁ 

C przetwórstwo przemysłowe 26 produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych 

i optycznych 

J informacja i komunikacja 61 telekomunikacja 

62 działalność związana z oprogramowaniem i 

doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana 

63 działalność usługowa w zakresie informacji 

B. Inne PKD dla obszaru, uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania 

służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji: 

SEKCJA DZIAŁ 

C przetwórstwo przemysłowe 22 produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

23 produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych 

surowców niemetalicznych 

24 produkcja metali 

25 produkcja metalowych wyrobów gotowych, z 

wyłączeniem maszyn i urządzeń 

28 produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

33 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn 

i urządzeń 

J informacja i komunikacja 59 działalność związana z produkcją filmów, nagrań 

wideo, programów telewizyjnych, nagrań 

dźwiękowych i muzycznych 

M działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna 
72 badania naukowe i prace rozwojowe 

6.      Nowoczesne technologie medyczne: 



 
A. Główne PKD 

SEKCJA DZIAŁ 

C przetwórstwo przemysłowe 21 produkcja podstawowych substancji 

farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 

wyrobów farmaceutycznych 

Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna 86 opieka zdrowotna 

B. Inne PKD dla obszaru, uwzględniane tylko w przypadku, jeśli proponowane rozwiązania 

służą rozwojowi głównego obszaru specjalizacji: 

SEKCJA DZIAŁ 

C przetwórstwo przemysłowe 26 produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych 

i optycznych 

27 produkcja urządzeń elektrycznych 

28 produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

J informacja i komunikacja 62 działalność związana z oprogramowaniem i 

doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana 

63 działalność usługowa w zakresie informacji 

M działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna 
72 badania naukowe i prace rozwojowe 

74 pozostała działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna 

7. Budownictwo: 

 F Budownictwo 

41 
roboty budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków 

42 
roboty związane z budową obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej 

43 roboty budowlane specjalistyczne 

 



Załącznik  8.20 - Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera 

 

 

Lp Treść oświadczenia 

1 Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że jestem świadomy/a 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego 
z 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

2 Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. 

3 Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie 
na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: 
a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. 
zm.); 
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769); 
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1212).  

Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia IZ WRPO 2014+ o wykluczeniu z możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie. 

4 Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym dotyczącymi 
zamówień publicznych.  

5 Oświadczam, że wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z 
innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz 
innych środków publicznych. 

6 Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym 
pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z następującymi dokumentami: 

- Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 
59, poz. 404, z późn. zm.),  

- Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu 



 

do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) 

- Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 
blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) 

oraz z przepisami właściwego programu pomocowego (nie dotyczy projektów bez pomocy publicznej/ de minimis). 

7 Oświadczam, że dokonano wyboru partnera zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146, z 
późn. zm.) (nie dotyczy projektów realizowanych bez partnera/ów). 

8 W imieniu partnera/partnerów oświadczam/y, iż: 
- zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie; 
- zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o 
dofinansowanie; 
- że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na 
podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: 
a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. 
zm.); 
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769); 
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1212). 
Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia IZ WRPO 2014+ o wykluczeniu z możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie (nie dotyczy projektów realizowanych bez partnera/ów). 

9 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w zakresie 
niezbędnym do realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. 
zm.). Zostałem/am poinformowany/a, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w systemie LSI2014+ 
jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 a dane w systemie 
LSI2014+ są gromadzone w celu aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów w okresie programowania 2014-
2020. Zostałem/am poinformowany/a, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do aplikowania 
o dofinansowanie oraz realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 



 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i 
aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych. 

10 Oświadczam, iż jestem w posiadaniu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych innych osób wskazanych 
we wniosku o dofinansowanie, w tym osób do kontaktu, w zakresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie. 
Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w systemie 
LSI2014+ jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 a dane w 
systemie LSI2014+ są gromadzone w celu aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów w okresie 
programowania 2014-2020. Oświadczam, iż osoby te zostały poinformowane o dobrowolności podania danych 
osobowych, przy czym podanie danych jest niezbędne do aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oświadczam, iż osoby te zostały 
poinformowane o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia 
sprzeciwu dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych. W przypadku powzięcia przez mnie 
informacji o wniesieniu sprzeciwu w ww zakresie przez te osoby, oświadczam, iż o powyższym fakcie poinformuję 
Administratora Danych Osobowych. 

11 Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i 
oceny pod warunkiem dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nich zawartych. 

12 Oświadczam, że diagnoza zapotrzebowania szkoły/szkół lub placówek systemu oświaty opisana we wniosku została 
zatwierdzona przez jej/ich organ/-ny prowadzący/-ce. 

13 Oświadczam, że realizowana operacja dotycząca przygotowania zawodowego uczniów szkół i placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w charakterze młodocianego pracownika, organizowanego  
u pracodawców nie będzie finansowana z innych środków publicznych, a w szczególności ze środków Funduszu 
Pracy (art. 70 b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572, 
z późn. zm.). 

14 Wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony informacji i tajemnic zawartych w niniejszym 
wniosku oraz wskazuję podstawę prawną ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status Wnioskodawcy 
w pkt 3.5.4 „Informacje dodatkowe”. 

 



Załącznik 8.21 – Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta 
 

 
 

Wzór Oświadczenia eksperta o bezstronności 

Załącznik nr 4c do Regulaminu Komisji oceny projektów DEFS 

 
 

OŚWIADCZENIE EKSPERTA O BEZSTRONNOŚCI 

Imię i nazwisko eksperta:……………………………………………………………………………………………… 

Instytucja Organizująca Konkurs:…………………………………………………………………………………. 

 

Numer konkursu:…………………………………………………………………………………………………………..  

Oświadczenie odnosi się do relacji eksperta z wszystkimi wnioskodawcami biorącymi udział  
w konkursie. 

POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań, zgodnie z art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146) w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

Oświadczam, że nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), 
powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze projektów tj., że: 

a) nie jestem wnioskodawcą ani nie pozostaję z wnioskodawcami w takim stosunku prawnym 
lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki; 

b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do 
drugiego stopnia z wnioskodawcami lub członkami organów zarządzających lub organów 
nadzorczych wnioskodawcy lub wnioskodawców; 

c) nie jestem związany/-a z wnioskodawcami z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki; 

d) nie jestem przedstawicielem żadnego z wnioskodawców ani nie pozostaję w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia  
z przedstawicielem  żadnego z wnioskodawców, ani nie jestem związany/-a  
z przedstawicielem  żadnego z wnioskodawców z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki; 

e) nie pozostaję z wnioskodawcami w stosunku podrzędności służbowej. 

Jestem świadomy/-a, że przesłanki wymienione w lit. b-d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało 
małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka. 

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do przekazanego mi do oceny wniosku  
o dofinansowanie, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie IZ.  

 

......................................................., dnia .............................. r. 

(miejscowość) 

............................................................ 

(podpis) 


