
Sposób składania  
oraz ocena wniosków  

o dofinansowanie 



O dotację mogą się ubiegać: 

Partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym: 

• organizacje pozarządowe, 

• organizacje pracodawców, 

• organizacje związkowe, 

• izby gospodarcze, 

• samorządy zawodowe, 

• jednostki naukowe. 



• Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden projekt do Konkursu. 

 

• Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie na realizację 
jednego projektu. 

 



Kto może być partnerem w projekcie? 

Podmiot, który: 

•  wniesie do projektu wkład własny (także niefinansowy); 

•  nie podlega wykluczeniom, o których mowa w Regulaminie; 

•  posiada pisemne potwierdzenie współpracy z Wnioskodawcą 
(np. w formie listu intencyjnego). 

 

Zakres i treść potwierdzenia współpracy określają samodzielnie obie 
strony. 

Wnioskodawca jest podmiotem wiodącym w partnerstwie  
i odpowiada za działania realizowane przez partnerów. 



Formularz wniosku: 
 

• musi być wypełniony w języku polskim, w sposób przejrzysty  
i zwięzły; 

• należy złożyć go w 1 egzemplarz (oryginał) oraz wersję 
elektroniczną; 

• musi być: 

 spięty wzdłuż grzbietu, by uniemożliwić dekompletację; 

 podpisany przez osobę upoważnioną do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy. 

 



Załączniki: 

 

• aktualny odpis z właściwego rejestru (nie starszy niż 3 miesiące); 

• szczegółowy kosztorys projektu; 

• oświadczenia trenerów zawierające zapewnienie o gotowości 
podjęcia pracy w ramach projektu. 

• oświadczenia partnerów (w przypadku realizacji projektu  
w partnerstwie) 



Ocena wniosków: 

1. Ocena formalna;  

2. Ocena merytoryczna; 

3. Ocena budżetowa (dotyczy najwyżej ocenionych 
wniosków). 



Ocena formalna: 

• jest prowadzona zgodnie z Kartą Oceny Formalnej Projektu. 

• odrzucane są wnioski, które: 
  nie są odpowiedzią na Konkurs, 

  zostały złożone przez nieuprawnionego Wnioskodawcę, 

przekraczają maksymalny czas realizacji, 

  wskazują wnioskowaną kwotę dotacji wyższą niż wskazana  
w Regulaminie.  

• uzupełnienia: gdy nie załączono wymaganych dokumentów 
lub wniosek zawiera oczywiste pomyłki lub braki formalne 
(do 7 dni kalendarzowych od daty wezwania). 

• stanowisko Sekretarza Konkursu w zakresie oceny formalnej 
jest ostateczne. 

 



Ocena merytoryczna: 

• jest prowadzona zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej Projektu, 

• premiujemy projekty, które: 
kompleksowo uwzględniają temat ogólny i specjalistyczny, 

będą spójne i atrakcyjne pod względem programu i form realizacji, 

będą wzbogacone przykładami sukcesu, 

poza głównymi działaniami edukacyjnymi będą uwzględniały działania 
opierające się na współpracy, uzupełniające, przypominające itp., 

połączą tradycyjne metody edukacyjne z nowoczesnymi, 

dotrą do jak największej liczby odbiorców, 

będą miały szeroki zasięg. 



Kryteria oceny merytorycznej: 

1. Zgodność z celem konkursu 
2. Analiza projektu: 

2.1. Pomysł na projekt 

2.2. Tematyka 

2.3. Uczestnicy działań edukacyjnych 

2.4. Metodyka realizacji 
2.5. Zasięg geograficzny projektu 
2.6. Spodziewane rezultaty projektu 
2.7. Sposób przygotowania projektu 

3. Doświadczenie i potencjał Wnioskodawcy: 
3.1. Doświadczenie w prowadzeniu przedsięwzięć podobnych do 
zgłoszonego projektu 

3.2. Potencjał zespołu projektowego 

 

 

 



Stanowisko Komisji w przedmiocie oceny merytorycznej 
wniosków jest ostateczne. 
 

Do oceny budżetowej przejdą projekty , które otrzymają  
minimum 70 % sumy  punktów oceniających. 

 



Ocena budżetowa: 

• jest prowadzona zgodnie z Kartą Oceny Budżetowej 
Projektu, 

• projekty będą oceniane przez członków Komisji i ekspertów 
zewnętrznych, 

• stanowisko Komisji w przedmiocie oceny budżetowej 
wniosków jest ostateczne. 

 

Minister zastrzega sobie prawo konsultacji  
i ewentualnej modyfikacji projektu w zakresie merytoryki i 

budżetu na etapie oceny projektu. 

 



Kryteria oceny budżetowej: 

1. Analiza efektywności finansowej projektu 

2. Analiza rzetelności w określaniu kosztów projektu (w 
odniesieniu do stawek rynkowych i wskaźników) 

3. Wysokość sugerowanej korekty finansowej 

 



Przed dokonaniem ostatecznego wyboru Komisja 
może poprosić maksymalnie 10 Wnioskodawców, 
których projekty uzyskały największą liczbę punktów 
podczas oceny merytorycznej i budżetowej  
o szczegółowe przedstawienie swoich projektów. 

 



Procedura wyjaśniająca: 

Zakres: 

• wyjaśnienia dotyczące treści wniosku i załączników; 

• uszczegółowienie informacji zawartych we wniosku; 

• potwierdzenie przez osoby lub wykonawców wymienionych we 
wniosku  gotowości udziału w projekcie. 

Komisja zwraca się do Wnioskodawców pisemnie. Termin odpowiedzi 
wynosi od 1 dnia (roboczego) do 7 dni (kalendarzowych). 

Komisja może też zaproponować niższą niż wnioskowana kwotę 
dofinansowania w razie stwierdzenia wydatków zawyżonych, 
niekwalifikowalnych lub niezasadnych.  



Dziękuję za uwagę! 


