
Regulamin konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-14-001/15 -kluczowe wymagania w kontekście ubiegania się 
o dofinansowanie 



Najważniejsze informacje o konkursie

Wnioski o dofinansowanie składane są w ramach

Osi priorytetowej VIII 
Rozwój rynku pracy 

Działania 8.2 
Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo

w ramach RPO WM na lata 
2014-2020



Najważniejsze informacje o konkursie

Funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) pełni Wojewódzki
Urząd Pracy w Warszawie zwany dalej Instytucją
Organizującą Konkurs (IOK).

Funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego
w latach 2014 - 2020 pełni Zarząd Województwa
Mazowieckiego.



Najważniejsze informacje o konkursie

Kwota alokacji 21 059 714,00 PLN

Minimalna wartość projektu – 100 000,00 PLN



Najważniejsze informacje o konkursie

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%.

Wymagany wkład własny beneficjenta do realizacji projektu wynosi co 
najmniej 5% wartości projektu.

Alokacja obejmuje rezerwę finansową w wysokości 5% wartości konkursu z 
przeznaczeniem na ewentualne odwołania projektodawców.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 Zarząd Województwa Mazowieckiego po 
rozstrzygnięciu konkursu może podjąć decyzję o możliwości zwiększenia 

kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie.



Najważniejsze informacje o konkursie

IOK zakłada, iż średni koszt wsparcia na jednego 
uczestnika projektu nie może przekroczyć 

18 000,00 PLN. 

W ww. kwocie nie są uwzględnione ewentualne 
koszty racjonalnych usprawnień, mogące wynieść 
łącznie maksymalnie do 12 tys. zł na jednego 
uczestnika z niepełnosprawnościami w projekcie.



Najważniejsze informacje o konkursie

Informacje na temat konkursu dostępne są na portalu 
RPO WM 2014-2020

www.funduszedlamazowsza.eu, 

Portalu Funduszy Europejskich 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

oraz stronie internetowej WUP w Warszawie 
www.wupwarszawa.praca.gov.pl. 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.wupwarszawa.praca.gov.pl/


Najważniejsze informacje o konkursie

od godziny 00:00 31.12.2015 r. do godziny 15:59 18.01.2016 r. 

wypełnione za pomocą systemu Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku

Aplikacyjnego (MEWA 2.0) www.mewa2.mazowia.eu

Każdy użytkownik musi posiadać aktywne konto.
Wnioskodawcy zakładają konto samodzielnie.

http://www.mewa2.mazowia.eu/


Złożenie wniosku o dofinansowanie

Za datę wpływu wniosku uznaje się datę wpływu w formie
formularza elektronicznego opatrzonej podpisem osoby
uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego
wniosku z użyciem:

• podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą
kwalifikowanego certyfikatu,

lub
• podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym w ramach

ePUAP.



Złożenie wniosku o dofinansowanie

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek

o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu



Po upływie terminu zamknięcia naboru

nie ma możliwości złożenia wniosku.

Wnioski złożone w inny sposób

np. faksem czy pocztą tradycyjną nie będą 

rozpatrywane.



CEL KONKURSU 

Musi być zgodny z:
 Celem szczegółowym Priorytetu inwestycyjnego 8i, określonym w

Rozporządzeniu ogólnym, jakim jest wzrost zatrudnienia osób, które
zostały zidentyfikowane jako zagrożone na rynku pracy.

 Celem Działania 8.2 określonego w SZOOP, jest objęcie wsparciem osób
będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób
nieaktywnych zawodowo należących do grup defaworyzowanych, czyli
osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób o
niskich kwalifikacjach, by w konsekwencji udzielonego wsparcia znalazły
zatrudnienie. Ze względu na demarkację z PO WER, przedmiotowe
Działanie dedykowane jest osobom w wieku 30 lat i więcej.



PRZEDMIOT KONKURSU 

wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo -
edukacyjnej osób w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo, należących 

do grup defaworyzowanych poprzez:

1. Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w 
aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo zawodowe i/lub 
poradnictwo zawodowe) – forma obligatoryjna.
2. Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze 
dopasowanie do potrzeb rynku pracy.
3. Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego.



Podmioty uprawnione do ubiegania się 
o dofinansowanie projektu:

• O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych 
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych), dużych przedsiębiorstw oraz PUP.

• O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania
się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); 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. poz. 769 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
(Dz. U. 2014 r. poz. 1417),
• beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, 
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie 
województwa mazowieckiego ,
• warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.



GRUPA DOCELOWA

• Osoby bierne zawodowo,
• Osoby powyżej 50 roku życia,
• Osoby o niskich kwalifikacjach,
• Kobiety,
• Osoby z niepełnosprawnościami.

Projekty przewidujące wsparcie grupy docelowej innej niż wskazana 
powyżej, będą odrzucane jako niespełniające kryterium dostępu nr 1.



Wymagania czasowe
Okres realizacji projektu nie może przekraczać 18 miesięcy.

Okres realizacji projektu powyżej 18 miesięcy,

spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej.

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest

w umowie o dofinansowanie, przy czym okres ten nie może wykraczać poza daty

graniczne tj. 1 stycznia 2014 – 31 grudnia 2023r.

Końcowa data kwalifikowalności wydatków jest granicznym terminem dotyczącym

ponoszenia wydatków dla perspektywy finansowej 2014 – 2020, niemniej jednak dla

ogłoszonego konkursu wiążący jest termin, w którym kończy się realizacja projektów,

tj. 30.06.2018r.



Kryteria wyboru projektów



Wymogi formalne

W ramach wymogów formalnych weryfikowane będzie, czy zostały 
spełnione następujące elementy:
• wniosek został złożony we właściwej instytucji;
• wniosek został złożony w formie wymaganej przez IOK

w Regulaminie Konkursu; 
• wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione;
• przedłożone wraz z Wnioskiem załączniki (o ile dotyczy) 

są spójne z wykazem załączników do wniosku (zgodnie 
z listą określoną we wniosku o dofinansowanie projektu 
oraz Regulaminie Konkursu);

• załączniki do wniosku są aktualne i zostały złożone na właściwych
formularzach (o ile dotyczy).



Kryteria oceniane na etapie oceny formalnej

• Ogólne kryteria formalne
• Kryteria dostępu

Projekty, które nie spełniają kryteriów 
formalnych oraz kryteriów dostępu,

są odrzucane na etapie oceny formalnej. 



Ogólne kryteria formalne:

• Czy Wniosek o dofinansowanie projektu sporządzono na obowiązującym
formularzu dla danego działania/Poddziałania?

• Czy wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu?

• Czy wniosek wypełniono w języku polskim?

• Czy Wnioskodawca wpisuje się w typ Beneficjenta określony w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz w
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO 2014-2020 i Regulaminie
Konkursu?

• Czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem
udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono
wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na
podstawie odrębnych przepisów?

• Czy Projekt opisany we wniosku nie jest zakończony?



Ogólne kryteria formalne:

• Czy projekt  opisany we wniosku o dofinansowanie jest  zgodny z
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-
2020 oraz Działaniem/Poddziałaniem opisanym w SZOOP RPO WM?

• Czy projekt  opisany we wniosku o dofinansowanie jest zgodny z
Regulaminem Konkursu/fiszką projektu?

• Czy Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na
terenie województwa mazowieckiego?

• Czy projekt  opisany we wniosku o dofinansowanie jest zgodny z
prawodawstwem krajowym w tym z ustawą Prawo zamówień publicznych?

• Czy projekt  opisany we wniosku o dofinansowanie jest zgodny z zasadami
dotyczącymi pomocy publicznej?

• Czy w przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące
wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w
art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
2014-2020?



Ogólne kryteria formalne:

• Czy projekt  opisany we wniosku o dofinansowanie jest zgodny z zasadą
równości szans kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum?

• Czy projekt  opisany we wniosku o dofinansowanie jest zgodny z  zasadą
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami?

• Czy projekt  opisany we wniosku o dofinansowanie jest zgodny z zasadą
zrównoważonego rozwoju?

• Czy w projekcie opisanym we wniosku o dofinansowanie  zastosowano
stawki jednostkowe/koszty ryczałtowe określone w regulaminie konkursu?

• Czy roczny obrót wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu
uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków
w projekcie?

• Czy Projekt skierowany jest do grup docelowych zamieszkałych na terenie
województwa  mazowieckiego?



Kryteria dostępu:

• Wsparcie kierowane jest wyłącznie do osób biernych zawodowo, w wieku 30 
lat i więcej należących co najmniej do jednej z grup defaworyzowanych.

• Projekt zapewni kompleksowe wsparcie w odniesieniu do każdego
uczestnika projektu.

• W przypadku gdy projekt obejmuje wsparcie w postaci podnoszenia lub
zmiany kwalifikacji oferowane usługi szkoleniowe są realizowane przez
instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy właściwy ze względu na
siedzibę instytucji szkoleniowej.

• W przypadku zastosowania w projekcie instrumentów wsparcia osób z grup
defaworyzowanych, konieczne będzie zachowanie standardów oraz
poziomu kosztów dla poszczególnych form wsparcia.



Kryteria dostępu:

• W przypadku, gdy projekt obejmuje wsparcie w postaci szkoleń prowadzących
do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji muszą zostać one
zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia
przyswojonej wiedzy i uzyskanych kwalifikacji lub kompetencji (np. w formie
egzaminu) oraz być potwierdzone odpowiednim dokumentem
(np.certyfikatem).

• Działania przewidziane do realizacji w projekcie w postaci staży, powinny
spełniać określone wymogi zapewniające ich wysoki standard oraz powinny
być realizowane zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie
ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.

• Wartość projektu wynosi minimum 100 000 PLN. 
• W ramach kryterium wprowadzono ograniczenie w organizacji szkoleń

otwartych. Niezbędność tego typu wsparcia będzie weryfikowane na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie.



Kryteria dostępu:

• Maksymalny koszt na jednego uczestnika projektu nie może przekroczyć kwoty
18 000 zł. W ww. kwocie nie są uwzględnione ewentualne koszty racjonalnych
usprawnień, mogące wynieść łącznie maksymalnie do 12 tys. zł na jednego
uczestnika z niepełnosprawnościami w projekcie.

• Projekt zapewnia minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej(Komunikat
MIiR z 12.08.2015r.).

• Okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy.
• Jeden podmiot działający jako Wnioskodawca lub Partner w projekcie składa

nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego
konkursu.

• Wnioskodawca zapewnia co najmniej 5 % wkładu własnego, wkład własny
może wnieść Partner w projekcie.



Kryteria oceniane na etapie oceny merytorycznej

merytoryczne ogólne – mogą być ocenione warunkowo

kryteria merytoryczne szczegółowe – tzw. Premiujące, oceniane 

zerojedynkowo i nie muszą być spełnione



Kryteria merytoryczne ogólne:

• Zgodność projektu z celami RPO WM 2014-2020 oraz z diagnozą
zawartą w RPO WM 2014-2020.

• Osiągnięcie w ramach projektu określonych rezultatów,
wykazanych w ujęciu liczbowym.

• Adekwatność doboru grupy docelowej objętej wsparciem w
projekcie.

• Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu.



Kryteria merytoryczne ogólne:

• Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu
oraz trafność doboru i opisu zadań.

• Potencjał finansowy, kadrowy i techniczny wnioskodawcy oraz
partnerów projektu (o ile dotyczy).

• Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy).
• Sposób zarządzania projektem.
• Efektywność kosztowa projektu i prawidłowość sporządzenia

budżetu.



Kryteria merytoryczne szczegółowe (premiujące):

• Projekt realizowany jest w partnerstwie z NGO, LGD, instytucjami
publicznymi, przedsiębiorcami. 

• Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie osoby zamieszkujące na
obszarach wiejskich. 

• W przypadku przewidzianych w projekcie szkoleń zawodowych
realizowane wsparcie dotyczy wyłącznie zawodów/branż z
przynajmniej jednego sektora białej  lub zielonej gospodarki.

• Projekt zapewnia wyższy poziom efektywności zatrudnieniowej
minimum o 5 pp. niż minimalny.

• Udział osób z niepełnosprawnościami stanowi co najmniej 10% grupy
docelowej projektu.

• Udział osób powyżej 50 r.ż. stanowi co najmniej 10% grupy docelowej
projektu.



Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Wydział Wdrażania EFS

ul. Młynarska 16
01-205 Warszawa

www.wup.mazowsze.pl/efs
e-mail punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

Dziękuję za uwagę


