
 

                     

 

 

 

 

 

Istotne zagadnienia w zakresie kwalifikowania 

wydatków  

w ramach EFRR,EFS oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 

DZIAŁANIE 9.4 

Poprawa jakości kształcenia zawodowego 
 

 

Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



 

 

Obowiązujące Wytyczne i dokumenty programowe: 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą Zarządu 
Województwa Podkarpackiego;  

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020;  

 Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze 
środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
na lata 2014-2020; 

 Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia  
i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 
2014-2020; 

 Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans  
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn; 

 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020; 

 Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów 
operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020; 

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji 
na lata 2014-2020; 

 
 

 

  



Ocena kwalifikowalności wydatków 

Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków dokonywana jest 

przede wszystkim w trakcie realizacji projektu poprzez weryfikację 

wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu. Niemniej, na etapie 

oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest ocena 

kwalifikowalności planowanych wydatków.  

 

      Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie  

z beneficjentem umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie 

wydatki, które beneficjent przedstawi we wniosku o płatność  

w trakcie realizacji projektu, zostaną poświadczone, zrefundowane 

lub rozliczone. 

Wydatki uznane za niekwalifikowalne, a związane z realizacją 

projektu, ponosi beneficjent jako strona umowy o dofinansowane 

projektu. 



 
 

 

 

 został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie 

określonymi w Wytycznych, Wytycznych PT, o których mowa w rozdziale 4 pkt 2 

lub ze szczegółowymi zasadami określonymi przez IZ PO, 

 

 został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie  

o dofinansowanie, z zachowaniem warunków określonych w podrozdziale 6.1 

 

 jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego,  

w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają 

zastosowanie, jest zgodny z PO i SZOOP, 

 

 został uwzględniony w budżecie projektu, z zastrzeżeniem pkt 11 i 12 podrozdziału 

8.3 Wytycznych, lub – w przypadku projektów finansowanych z FS i EFRR –  

w zakresie rzeczowym projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie, 

 

 został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, 

 

Warunki kwalifikowalności wydatków: 



 jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku  

z realizacją projektu, 

 

 został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, 

 z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych 

nakładów, 

 

 został wykazany we wniosku o płatność zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej, 

 

 dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót 

zrealizowanych w tym zaliczek dla wykonawców17, z zastrzeżeniem pkt 4 

podrozdziału 6.4, 

 
 jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny określonymi w 

Wytycznych, Wytycznych PT, o których mowa w rozdziale 4 pkt 2 lub określonymi 

przez IZ PO w wytycznych programowych lub regulaminie konkursu lub dokumentacji 

dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym. 



WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE 

 prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut, 

 odsetki od zadłużenia, 

 koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji, 

 kary i grzywny, 

 świadczenia realizowane ze środków ZFŚS, 

 rozliczenie notą obciążeniową zakupu rzeczy będącej własnością 

beneficjenta, 

 wpłaty na PFRON, 

 wydatki poniesione na funkcjonowanie komisji rozjemczych, wydatki 

związane ze sprawami sądowymi, 

 podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów 

krajowych, 
 wydatki poniesione na zakup nieruchomości przekraczające 10% całkowitych 

wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku terenów poprzemysłowych oraz 

terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit wynosi 15%, a w 

przypadku instrumentów finansowych skierowanych na wspieranie rozwoju 

obszarów miejskich lub rewitalizację obszarów miejskich, limit wynosi 20%), 



WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE cd. 

 zakup lokali mieszkalnych, za wyjątkiem wydatków dokonanych  

w ramach celu tematycznego 9 Promowanie włączenia społecznego, 

walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, 

 inne, niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową 

leasingu, 

 transakcje dokonane w gotówce, których wartość przekracza 

równowartość 15 000 euro, 

 wydatki związane z wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie 

projektu, 

 premia dla współautora wniosku o dofinansowanie opracowującego  

np. studium wykonalności, 

 w przypadku projektów współfinansowanych z EFS - wydatki związane  

z zakupem nieruchomości i infrastruktury oraz z dostosowaniem lub 

adaptacją budynków i pomieszczeń, za wyjątkiem wydatków 

ponoszonych jako cross-financing. 



ZASADY KONSTRUOWANIA BUDŻETU 

Koszty projektu 

przedstawione są we 

wniosku o 

dofinansowanie  

w formie budżetu 

zadaniowego, ze 

wskazaniem kosztów 

jednostkowych 

będących podstawą 

do oceny 

kwalifikowalności 

wydatków projektu. 

Budżet zadaniowy 

oznacza 

przedstawienie 

kosztów w podziale 

na zadania 

merytoryczne w 

ramach kosztów 

bezpośrednich oraz 

koszty pośrednie. 

Beneficjenta 

obowiązują limity 

wydatków wskazane 

w odniesieniu do 

każdego zadania 

w budżecie projektu w 

zatwierdzonym 

wniosku o 

dofinansowanie, przy 

czym poniesione 

wydatki nie muszą 

być zgodne ze 

szczegółowym 

budżetem projektu 

zawartym w 

zatwierdzonym 

wniosku o 

dofinansowanie. 

Instytucja będąca 

stroną umowy o 

dofinansowanie 

rozlicza beneficjenta 

ze zrealizowanych 

zadań w ramach 

projektu. 

Przy rozliczaniu 

poniesionych 

wydatków nie jest 

możliwe 

przekroczenie łącznej 

kwoty wydatków 

kwalifikowalnych w 

ramach projektu,  

wynikającej z 

zatwierdzonego 

wniosku o 

dofinansowanie 

projektu. 

Dopuszczalne jest 

dokonywanie 

przesunięć w 

budżecie projektu 

określonym w 

zatwierdzonym na 

etapie  

podpisania umowy o 

dofinansowanie 

wniosku o 

dofinansowanie 

projektu (w oparciu o 

zasady określone 

przez IZ). 

Szczegółowy 

budżet projektu 

jest podstawą do 

oceny 

kwalifikowalności  

i racjonalności 

wydatków, 

prawidłowości 

sporządzenia 

budżetu oraz 

efektywności 

kosztowej projektu 

w odniesieniu do 

zaplanowanych  

w projekcie 

rezultatów  

i powinien 

bezpośrednio 

wynikać z 

opisanych 

wcześniej zadań  

i ich etapów. 



B 

U 
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T 

 

 

Nazwy kosztów powinny być odpowiednio ogólne, tak aby drobne zmiany, 

które pojawiają się w trakcie realizacji projektu nie wiązały się ze zmianą 

nazwy kosztów, np. zamiast pozycji „stypendium stażowe dla 324 uczniów 

 i 214 uczennic 3 klas Technikum w ….” Należy wprowadzić uniwersalną 

nazwę kosztu „stypendium stażowe”. 

Zaleca się ujmowanie w budżecie szczegółowym projektu pozycji zbiorczych 

obejmujących zakup większej liczby produktów z zastrzeżeniem, że szczegółowa 

kalkulacja wydatków wchodzących w skład tej pozycji znajdzie się w uzasadnieniu 

wydatków pod budżetem projektu. W szczególności dotyczy zakupów wyposażenia 

warsztatów/pracowni kształcenia zawodowego np.: wyposażenie pracowni ……”  

(podać nazwę pracowni)  

Wydatki objęte limitami np. na środki trwałe lub na cross-financing należy ująć  

w dwóch lub trzech pozycjach  np. „wyposażenie pracowni ….”, „wyposażenie 

pracowni …. (środki trwałe)”, „wyposażenie pracowni …. (cross-financing)”. Tego 

typu zbiorcze pozycje powinny w szczególności dotyczyć wydatków, które  

|z dużym prawdopodobieństwem będą realizowane przez jednego 

wykonawcę/dostawcę, opłacanych później w ramach jednej faktury co znacząco 

ułatwi rozliczenie wydatków we wnioskach o płatność. 

Koszty wynagrodzeń personelu, jeżeli w zadaniu przewidziano kilka różnych 

rodzajów zajęć, a stawka na wynagrodzenia wszystkich prowadzących jest 

taka sama, to należy ująć wynagrodzenie w jednej pozycji i nie ma potrzeby 

dzielenia wynagrodzeń na poszczególne rodzaje zajęć. Liczba godzin 

przypisana do konkretnych zajęć powinna w takiej sytuacji wynikać nie 

 z budżetu ale ze szczegółowego opisu zadania. 



 

 

 

 

 Uzasadnienie wydatków pod budżetem nie służy do uzupełniania treści wniosku 

o dofinansowanie projektu, która powinna znaleźć się w części III i IV wniosku,  

a jedynie do doszczegółowienia poszczególnych konkretnych wydatków  

z budżetu szczegółowego. Zapisy w tej części wniosku powinny odnosić się do 

konkretnej pozycji budżetu szczegółowego i zawierać: 

a) wyjaśnienie potrzeby poniesienia wydatku, 

b) wskazanie sposobu oszacowania ceny pozycji zbiorczych poprzez 

wymienienie elementów składających się na pozycję z podaniem liczby sztuk  

i cen jednostkowych, itd., 

c) wyjaśnienie okoliczności jakie miały wpływ na cenę jednostkową i/lub 

całkowitą pozycji poprzez np. wskazanie parametrów towaru, które miały istotny 

wpływ na cenę, 

d) opis sposobu oszacowania ceny jednostkowej lub całkowitej, 

wskazanie źródeł wykorzystanych przy szacowaniu cen np. katalogów 

produktów, stron www, itp. 



KOSZTY POŚREDNIE- podstawowe zasady  

 

 to wszystkie koszty administracyjne związane z obsługą projektu  

– katalog szczegółowy, ale otwarty; 

 kwalifikowalne, chyba że inaczej stanowią wytyczne horyzontalne, 

programowe lub SZOOP; 

 rozliczane tylko i wyłącznie stawką ryczałtową (dotyczy wszystkich 

projektów i podmiotów) – brak możliwości rozliczania kosztów 

pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków; 

 traktowane jako poniesione przy rozliczeniu kosztów bezpośrednich; 

 brak możliwości ujmowania kosztów pośrednich w ramach kosztów 

bezpośrednich – weryfikacja przede wszystkim na etapie oceny 

projektu; 

 



KOSZTY POŚRENIE – podstawowe zasady cd.  

 

 brak możliwości wykazywania w kosztach pośrednich wydatków 

objętych cross-financingiem; 

 stawka ryczałtowa kosztów pośrednich jest wskazana w umowie  

o dofinansowanie; 

 możliwość obniżenia stawki ryczałtowej w przypadkach rażącego 

naruszenia przez beneficjenta zapisów umowy o dofinansowanie w 

zakresie zarządzania projektem (np. karalność osób dysponujących 

środkami). 

 

       

 W ramach kosztów 

pośrednich może zostać   

    wniesiony wkład własny. 



KOSZTY POŚREDNIE - limity 

 

 

 

 

Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem 

następujących stawek ryczałtowych: 

25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości do 830 

tyś PLN włącznie, 

20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 

830 tyś PLN do 1 740 tyś PLN włącznie, 

15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 

1 740 tyś PLN do 4 550 tyś PLN włącznie, 

10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości 

przekraczającej 4 550 tyś PLN.  
 



Uproszczone formy rozliczania wydatków 

W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego 

(środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN 

równowartości 100 000,00 EUR, należy zastosować 

uproszczoną metodę rozliczania wydatków w formie kwot 

ryczałtowych, w oparciu o szczegółowy budżet projektu 

określony przez beneficjenta  

i zatwierdzony przez IOK.    

    KURS EURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Planując budżet projektu rozliczanego ryczałtem należy pamiętać, 

że jedno zadanie stanowi jedną kwotę ryczałtową, a w razie 

niezrealizowania w pełni wskaźników produktu lub rezultatu przypisanych 

do zadania rozliczanego kwotą ryczałtową, dana kwota jest uznana jako 

niekwalifikowalna (rozliczenie w systemie „spełnia – nie spełnia”). 

4,331 



Uproszczone formy rozliczania 

wydatków - zalecenia IOK 

W pkt 4.2 wniosku o dofinansowanie należy wskazać: 

 Nazwę zadania, którego łączny budżet określa wartość kwoty ryczałtowej; 

 Przypisany do każdego zadania wskaźnik lub wskaźniki i ich wartości docelowe, 

których osiągnięcie będzie świadczyło o zrealizowaniu danego zadania. 

Określając wskaźniki dla rozliczenia kwoty ryczałtowej stosuje się zasady 

dotyczące definiowania wskaźników określone dla wskaźników wskazywanych  

w podpunkcie 3.1.1, w szczególności zasadę CREAM. W tym przypadku, nie 

określa się jednak wartości bazowej wskaźników. Zaleca się, o ile to możliwe 

 z uwagi na specyfikę danego projektu, wykorzystanie wskaźników określonych  

w podpunkcie 3.1.1. 
 

Co do zasady w przypadku wskaźników produktu przypisanych do kwoty ryczałtowej, ich 

wartość docelowa powinna stanowić 100% wartości zaplanowanej w projekcie. Np. jeżeli  

w zadaniu zaplanowano kurs dla 10 nauczycieli to wskaźnik produktu przypisany do zadania 

„Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 

objętych wsparciem w programie” powinien mieć wartość docelową 10. Od tej zasady mogą 

wystąpić odstępstwa jedynie w szczególnych przypadkach. 



Uproszczone formy rozliczania wydatków 

- zalecenia IOK cd. 
 

W pkt 4.2 wniosku o dofinansowanie należy wskazać dokumenty, 

stanowiące źródła weryfikacji osiągniętego poziomu wskaźników realizacji 

zadań należy podzielić: 

 załączane do wniosku o płatność – mogą to być dokumenty wtórne ale 

w jakiś  sposób uwiarygodnione np. lista osób, które otrzymały 

certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji ale z własnoręcznym 

potwierdzeniem odbioru przez uczestników projektu (uwiarygodnienie),  

 dostępne podczas kontroli na miejscu - potwierdzających prawdziwość 

informacji zawartych w dokumentach wtórnych tj. np. kserokopie tych 

certyfikatów.  

                           Regulamin konkursu strona 44-45 

 

 

  



WKŁAD WŁASNY 

 wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny 

zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie 

wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną wnioskodawcy przekazane w formie 

dofinansowania; 

 wkład własny wnioskodawcy jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, 

przy czym to wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego; 

 w przypadku niewniesienia przez wnioskodawcę wkładu własnego w kwocie 

określonej w umowie o dofinansowanie projektu, IOK może obniżyć kwotę 

przyznanego dofinansowania proporcjonalnie do jej udziału w całkowitej 

wartości projektu; 

 źródłem finansowania wkładu własnego mogą być zarówno środki publiczne 

jak i prywatne – o zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego 

(publiczny / prywatny) decyduje status prawny wnioskodawcy / partnera / 

strony trzeciej lub uczestnika. Wkład własny może więc pochodzić ze środków: 

budżetu JST, Funduszu Pracy, PFRON-u, prywatnych; 



WKŁAD WLASNY cd. 

 wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich, 

jak i bezpośrednich; 

 

 Wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego, wniesiony na 

rzecz projektu, stanowi wydatek kwalifikowalny. 

 

 Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez wnioskodawcę ze składników 

jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika  

z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku  

o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy 

 Uwaga: Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24  kwietnia 2003 r.    

      (Dz.U.2016.239)  określa katalog podmiotów na rzecz których wolontariusze mogą wykonywać  

       świadczenia.  

 
Wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla 

nieruchomości)61 był współfinansowany ze środków unijnych 

lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, jest 

niekwalifikowalny (podwójne finansowanie). 



WKŁAD WŁASNY cd. 

Jeżeli wkładem własnym nie jest 

cała nieruchomość, a jedynie jej 

część (na przykład tylko sale), w 

takim przypadku wartość wkładu 

wycenia się jako koszt amortyzacji 

lub wynajmu (stawkę może 

określać np. cennik danej 

instytucji).  
wartość wycenia się jako koszt 

eksploatacji/utrzymania danego metrażu (stawkę 

może określać np. taryfikator danej instytucji 



ŚRODKI TRWAŁE I CROSS - FINANCING 

 Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym 

okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do 

użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki organizacyjnej - wartość 

jednostkowej równa i wyższa niż 3500 PL netto. 

 Cross-financing - w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć 

wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby 

możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości 

szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 

Cross-financing dotyczy wyłącznie: 

 zakupu nieruchomości, 

 zakupu infrastruktury, rozumianej jako elementy nieprzenośne, na stałe 

przytwierdzone do nieruchomości (np. wykonanie podjazdu do budynku, 

zainstalowanie windy w budynku), dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-

wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. 



Pkt. 4.3 – Potencjał Wnioskodawcy  

i partnerów 

FINANSOWY TECHNICZNY 
KADROWY 

(merytoryczny) 

Wskazać czy 

Wnioskodawca/partner 

jest zdolny do 

zapewnienia płynnej 

obsługi finansowej 

projektu i jakie zasoby 

finansowe wniesie do 

projektu. 

 

Wymóg wskazania 

łącznego obrotu za 

ostatni rok 

kalendarzowy nie 

dotyczy JST. 

 

Opisać sprzęt i warunki 

lokalowe wnioskodawcy 

i partnerów (o ile 

dotyczy) i wskazać 

sposób jego 

wykorzystania w 

ramach projektu. 

 

Należy wskazać tylko 

posiadany potencjał 

kadrowy, a więc w 

szczególności 

osoby na stałe 

współpracujące i 

planowane do 

oddelegowania do 

projektu – osoby 

zaangażowane do 

działań merytorycznych. 

Jeśli dana osoba 

wykonywać będzie 

zadania związane z 

zarządzaniem projektem 

– szczegółowy opis 

zadań i doświadczenia 

opisuje się w pkt. 4.5 

Sposób zarządzania 

projektem.   



Pkt. 4.4 – Doświadczenie Wnioskodawcy  

i partnerów 
 

Adekwatność doświadczenia rozpatrywana jest przez członków KOP w szczególności 

w kontekście dotychczasowej działalności prowadzonej: 

 

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

projektu; 

b) na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie przewidziane 

w ramach projektu; 

c) na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu. 
Wnioskodawca powinien wykazać, że posiada doświadczenie w ww. trzech obszarach,  poprzez 

opis efektów dotychczas zrealizowanych przez siebie/partnerów projektów/ działań/akcji na rzecz 

społeczności, czy podjętej współpracy z innymi organizacjami/ instytucjami publicznymi. Na 

podstawie informacji zawartych w pkt. 4.4 oceniający powinni mieć możliwość szerszego 

spojrzenia na dotychczasową działalność wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) oraz 

określenia poziomu doświadczenia merytorycznego i skuteczności wnioskodawcy i partnerów 

(jeśli dotyczy). 

W pkt. 4.4 należy również wskazać instytucje, które mogą potwierdzić opisany 

potencjał społeczny  wnioskodawcy /partnerów. 

 



VAT 

 

 

 

Zgodnie z zapisami pkt. 3.6.1 

Regulaminu konkursu 

Wnioskodawca, który uzna VAT 

za wydatek kwalifikowany 

zobowiązany jest do 

przedstawienia w treści 

wniosku o dofinansowanie 

uzasadnienia zawierającego 

podstawę prawną wskazującą 

na brak możliwości obniżenia 

VAT należnego o VAT naliczony 

, np. w części Uzasadnienie 

wydatków. 

Zgodnie z zapisami pkt. 3.6.1 

Regulaminu konkursu 

Beneficjenci/partnerzy, którzy 

zaliczą VAT do wydatków 

kwalifikowanych zobowiązani są 

dołączyć do wniosku  

o dofinansowanie Oświadczenie 

o kwalifikowalności VAT, którego 

wzór stanowi załącznik nr 14 

(wnioskodawca) oraz nr 15 

(partner).  

 



 Kontakt 
Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela: 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Instytucja Organizująca 

Konkurs),  

Wydział Edukacji EFS, ul. Poniatowskiego 10, pokój nr 14,  

tel. 17 850 92 90, 17 850 92 92, 17 850 92 95. 

 

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie,  

ul. płk Lisa -Kuli 20, tel. 17 850 92 00. 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,  

al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,  

tel. 17 747 64 15, 17 747 64 82. 

 

Oddziały Zamiejscowe WUP w: 

Krośnie, ul. Lewakowskiego 27B, tel. 13 436 34 26,  

Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, , tel. 15 822 15 94, 

Przemyślu, ul. Kościuszki 2 tel. 16 678 60 87. 

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 – 15 30. 



Dziękuję za uwagę 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

ul. płk. L. Lisa-Kuli 20 

35-025 Rzeszów 

wuprzeszow.praca.gov.pl 

e-mail: wup@wup-rzeszow.pl 

(w temacie e-maila „Działanie 9.4”) 
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