OPIS ZMIAN W REGULAMINIE KONKURSU NR POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15
z dn. 06.07.2015 r.

Informujemy, że ze względu na brak zatwierdzonej przez Instytucję Zarządzającą PO WER (IZ PO WER)
ostatecznej wersji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku
pracy na lata 2014-2020 zmianie ulegają zapisy regulaminu konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na
realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Programu Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
Na podstawie przekazanego do Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Zarządzającą PO WER projektu
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020, które obecnie są po konsultacjach społecznych i podlegają zatwierdzeniu przez służby prawne
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w rozdziale 7 regulaminu konkursu Warunki i standardy udzielania
wsparcia w Regulaminie konkursu wprowadzono zmiany wynikające z dostosowania zapisów regulaminu do
aktualnej treści projektu Wytycznych.
W związku z powyższym pkt 5-7 w Rozdziale 7 otrzymują brzmienie:
„5) W ramach realizowanego projektu konieczne jest osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej:


ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu – wynosi co najmniej 43%,



w przypadku osób długotrwale bezrobotnych – co najmniej 35%,



w przypadku osób niepełnosprawnych – co najmniej 17%,



w przypadku osób o niskich kwalifikacjach – co najmniej 36%.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony jest do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału
w projekcie.
6) Spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej będzie weryfikowane na podstawie następujących warunków:
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w przypadku stosunku pracy - uczestnik projektu musi zostać zatrudniony na okres co najmniej trzech
miesięcy, przynajmniej na ½ etatu1,



w przypadku umowy cywilnoprawnej - uczestnik musi zostać zatrudniony na minimum trzy pełne miesiące i wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia,

Kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony na
nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw – wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w
zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu. Istotna jest data rozpoczęcia pracy wskazana w dokumencie stanowiącym podstawę nawiązania stosunku pracy. Tym samym, co do zasady powinna to być jedna umowa (lub inny dokument będący podstawą nawiązania stosunku
pracy) zawarta w związku z nawiązaniem stosunku pracy na minimum trzy miesiące i przynajmniej na ½ etatu. Niemniej, dopuszcza się również sytuacje, w których uczestnik udokumentuje fakt podjęcia pracy na podstawie kilku umów (lub innych dokumentów stanowiących podstawę do nawiązania
stosunku pracy), pod warunkiem potwierdzenia zatrudnienia na łączny okres trzech miesięcy (do tego okresu nie należy wliczać ewentualnych przerw
w zatrudnieniu) i zachowania minimalnego wymiaru etatu w wysokości ½ dla każdej umowy.



w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej na okres krótszy niż trzy miesiące – wartość umowy
musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

Ponadto, dopuszcza się:


w przypadku podjęcia działalności gospodarczej - udokumentowanie faktu prowadzenia działalności
gospodarczej przez okres minimum trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie2.

Uwaga:
a) efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo (z wyłączeniem osób, które w projekcie lub po jego zakończeniu podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej);
b) zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS. Przerwanie udziału w projekcie z powodu
podjęcia pracy wcześniej, niż uprzednio było to planowane, należy również uznać za zakończenie
udziału w projekcie na potrzeby weryfikacji kryterium efektywności zatrudnieniowej, pod warunkiem
spełnienia zapisów niniejszego podrozdziału;
c) zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o:
i.

stosunek pracy (regulowany w szczególności ustawą Kodeks pracy),

ii.

stosunek cywilnoprawny (regulowany ustawą Kodeks cywilny),

iii.

podjęcie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności ustawą o swobodzie
działalności gospodarczej);

d) podczas pomiaru spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej, uczestników należy wykazywać
w momencie podjęcia pracy, ale nie później niż po upływie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie;
e) spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej jest monitorowane od początku realizacji projektu
(narastająco);
f)

przez trzy miesiące należy rozumieć okres co najmniej 90 dni kalendarzowych;

g) warunkiem uwzględnienia uczestnika projektu, który po zakończeniu udziału w projekcie podjął działalność gospodarczą, w liczbie osób pracujących jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt
prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (np. dowód opłacenia należnych składek ZUS lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ – np. ZUS, US, urząd miasta lub gminy). Dostarczenie dokumentu potwierdzającego
sam fakt założenia działalności gospodarczej jest niewystarczające. W przypadku podjęcia pracy poprzez założenie działalności gospodarczej, do potwierdzenia minimalnego okresu zatrudnienia, jako
datę początkową należy brać pod uwagę datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
(zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub KRS), nie zaś sam
moment dokonania rejestracji firmy;
h) z kryterium efektywności zatrudnieniowej są wyłączone osoby, które podjęły działalność gospodarczą, w wyniku otrzymania w ramach projektu współfinansowanego z EFS zwrotnych lub bezzwrotnych środków na ten cel (realizowanego przez danego beneficjenta lub w ramach innego projektu
EFS);
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i)

zatrudnienie subsydiowane (np. prace interwencyjne) jest uwzględniane w kryterium efektywności zatrudnieniowej pod warunkiem realizacji tej formy wsparcia poza projektami współfinansowanymi ze
środków EFS (zarówno poza danym projektem realizowanym przez beneficjenta jak i poza innymi
projektami EFS). W liczbie pracujących nie uwzględnia się zatem osoby, która została zatrudniona
(zatrudnienie subsydiowane) w ramach projektu współfinansowanego z EFS. Niemniej w kryterium
uwzględniane są osoby, które po zakończeniu okresu refundacji kosztów zatrudnienia współfinansowanych ze środków EFS zostały zatrudnione na okres co najmniej trzech miesięcy i przynajmniej na
½ etatu lub podjęły pracę w formie i na warunkach określonych w Regulaminie konkursu;

j)

w celu potwierdzenia podjęcia pracy wystarczające jest dostarczenie przez uczestnika projektu dokumentów potwierdzających podjęcie pracy na co najmniej trzy miesiące lub prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej trzy miesiące (np. kopia umowy o pracę lub umowy cywilnopraw-

Istotna jest data rozpoczęcia działalności gospodarczej, a nie sam moment dokonania rejestracji firmy.
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nej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej trzy miesiące, dowód opłacenia należnych składek ZUS
przez co najmniej trzy miesiące prowadzenia działalności gospodarczej). Mając na uwadze powyższe, podmiot będący stroną umowy zapewnia, że na etapie rekrutacji do projektu beneficjent zobowiąże uczestników projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie pracy po zakończeniu udziału w projekcie - o ile uczestnik ten podejmie pracę;
k) kryterium efektywności zatrudnieniowej jest mierzone w odniesieniu do grup docelowych (np. osoby
długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami). Jeżeli jeden uczestnik projektu kwalifikuje
się do kilku grup docelowych, wówczas jest on wykazywany we wszystkich kategoriach, do których
należy (np. długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność);
l)

kryterium zostanie zweryfikowane przez osoby oceniające projekt na podstawie treści złożonego
wniosku o dofinansowanie.

7) W niniejszym punkcie określono warunki i procedury dotyczące realizacji projektów. Przy projektowaniu
wsparcia w projektach należy stosować Zestawienie standardu i cen wybranych wydatków (Załącznik nr 13
do Regulaminu konkursu) oraz kierować się poniższymi regulacjami:
Identyfikacja potrzeb uczestników projektów
1) Udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawodowej każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu
Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art 2 ust. 1 pkt 10 a i art 35 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy3 lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję.
2) Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników
projektów, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do
wykonywania danego zawodu.
3) PUP-y realizują projekty w zakresie aktywizacji zawodowej przewidujące działania skierowane wyłącznie dla bezrobotnych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w
sposób i na zasadach określonych w tej ustawie.
4) W przypadku projektów (pozakonkursowych i konkursowych) realizowanych przez PUP narzędziem
identyfikacji potrzeb uczestników projektów oprócz opracowania IPD jest również profilowanie wsparcia
dla uczestników projektów zgodnie z art. 33 i 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
5) Uczestnikami projektów PUP w zakresie aktywizacji zawodowej mogą być wyłącznie osoby, którym w
wyniku profilowania wsparcia został ustalony profil pomocy I lub II. Osoby, którym został ustalony profil
pomocy III, zostają skierowane do odpowiedniej instytucji w celu udzielenia im pomocy w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Warunki i procedury udzielania poszczególnych form wsparcia
1) Wsparcie oferowane uczestnikom w ramach projektu obejmuje instrumenty i usługi rynku pracy i
usługi doprowadzenia do zatrudnienia wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy lub inne działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej.
2) Każdy z uczestników projektu w zakresie aktywizacji zawodowej otrzymuje ofertę wsparcia, obej3

W przypadku projektów powiatowych urzędów pracy jeżeli osoba przystępująca do projektu posiada aktualny Indywidualny Plan Działania lub otrzymała wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to udzielone jej wcześniej ww. formy wsparcia nie muszą być ponownie udzielane w ramach projektu.
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mującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy
sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.
3) Wsparcie w postaci zatrudnienia subsydiowanego realizowane w ramach PO WER będzie realizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy
publicznej i pomocy de minimis w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
Szkolenia
1) Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy.
2) Usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
3) IZ PO WER określa minimalne wymagania jakościowe oraz określają zasady dotyczące realizacji
i finansowania szkoleń w sposób otwarty lub zamknięty.
4) Szkolenia otwarte mogą być realizowane jedynie w uzasadnionych przypadkach, w odniesieniu do
osób, u których zidentyfikowano konieczność nabycia w taki sposób niezbędnych umiejętności czy
kwalifikacji zawodowych.
5) Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych
odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 20142020.
6) Nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji jest weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu).
7) Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120%
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku
niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
Staże
1) Wsparcie w postaci staży4 realizowane w ramach projektów jest zgodne z zaleceniami Rady z dnia 10
marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży5 oraz spełnia podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu poprzez zapewnienie, iż:

a) staż odbywa się na podstawie umowy, której stroną jest co najmniej stażysta oraz podmiot przyjmujący na staż, która zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym okres trwania, wysokość
przewidywanego stypendium, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna
stażu;

b) zadania wykonywane w ramach stażu są wykonywane w ramach programu stażu, który jest przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z organizatorem stażu
i przedkładany do podpisu stażysty. Program stażu jest opracowywany indywidualnie,
z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty;

c) stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu, który wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji, w której odbywa staż, a także monitoruje realizację przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjnozawodowych oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia
realizacji zadań. Na jednego opiekuna stażu nie może przypadać więcej niż 3 stażystów. Opiekun
stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego na staż.

4
5

Staż może być również realizowany w organizacjach pozarządowych i przybiera wówczas formę wolontariatu.
Polska Rama Jakości Praktyk i Staży dostępna jest na stronie: http://pszk.pl/polskie-ramy-jakosci-stazy-i-praktyk.
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d) po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty
stażu. Ocena jest opracowywana przez podmiot przyjmujący na staż w formie pisemnej.
2) Staż trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych.
3) W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż
kwota minimalnego wynagrodzenia naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych
przez stażystę.
4) Katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może uwzględniać koszty inne niż w pkt. 3 i 5
związane z odbywaniem stażu (np. koszty dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażysty itp.) w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł na
1 osobę odbywającą staż.
5) Koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty powinny uwzględniać jedną z opcji:

a) refundację podmiotowi przyjmującemu na staż wynagrodzenia opiekuna stażysty w zakresie odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz realizacji
zadań związanych z opieką nad grupą stażystów, o której mowa w pkt. 1 lit. c, w wysokości obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystów;

b) refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia opiekuna 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 stażystów, o której mowa w pkt. 1 lit. c, ale nie
więcej niż 500 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin
stażu zrealizowanych przez stażystów).
6) Wynagrodzenie przysługujące opiekunowi stażysty jest wypłacane z tytułu wypełnienia obowiązków,
o których mowa w pkt. 1 lit. c, nie zależy natomiast od liczby stażystów, wobec których te obowiązki
świadczy.
Zatrudnienie wspomagane
1) W przypadku zdiagnozowania potrzeb osoby z niepełnosprawnościami zapewniane jest wsparcie trenera pracy realizującego działania w zakresie zatrudnienia wspomaganego.
2) Trenerem pracy może być osoba, która:

a) posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz podstawową wiedzę w zakresie przepisów prawa
pracy i zatrudniania osób niepełnosprawnych;

b) posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w formie wolontariatu;
c) posiada co najmniej 3-miesięcznie doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami z niepełnosprawnościami lub przeszła szkolenie w zakresie zatrudnienia wspomaganego.
3) Zadania w zakresie zatrudnienia wspomaganego realizowane są przez trenera pracy, który może zostać również wsparty przez psychologa, doradcę zawodowego lub terapeutów.
4) Osoba z niepełnosprawnościami, może w trakcie zatrudnienia wspomaganego, korzystać również z
usług asystenta osobistego.
5) Trener pracy realizuje zadanie w zakresie:
a) motywowania i aktywności osoby z niepełnosprawnościami;
b) zapewnienia jej wsparcia w zakresie poradnictwa i doradztwa zawodowego oraz wypracowanie
profilu zawodowego,
c) wsparcia w poszukiwaniu pracy i kontaktu z pracodawcą,
d) wsparcia po uzyskaniu zatrudnienia w zakresie rzecznictwa, poradnictwa i innych form wymagane-
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go wsparcia.

6) Wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia trenera pracy powinien wynikać z indywidualnych potrzeb
osób z niepełnosprawnościami ale być nie dłuższy niż 24 miesiące.
Wsparcie mobilności geograficznej
1) IZ PO WER określa warunki, na jakich jest udzielane wsparcie na rzecz mobilności geograficznej, tj.
m.in. sfinansowanie kosztów dojazdu czy zapewnienie środków na zasiedlenie w formie dodatku relokacyjnego z uwzględnieniem poniższych warunków:

a) Dodatek relokacyjny, o którym mowa w pkt. 1 przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania
związanych z podjęciem zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem stałego zamieszkania.

b) Maksymalna wysokość dodatku relokacyjnego jest nie wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania dodatku, przy czym
możliwa jest wypłata dodatku relokacyjnego w transzach, w zależności od okresu trwania stosunku
pracy lub stosunku cywilnoprawnego uczestnika projektu, bądź też od okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu.

c) Dodatek relokacyjny jest przyznawany w przypadku gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
i)

odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego
zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny
dziennie,

ii) osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową przez
okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy
od dnia uzyskania wpisu do CEIDG.

d) Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa w lit. c, jest dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów przedkładanych przez uczestnika projektu.
2) IZ PO WER określa warunki, na jakich jest udzielane wsparcie mobilności geograficznej w ramach sieci
EURES, biorąc pod uwagę, iż może ono obejmować usługi zgodne z katalogiem usług EURES określonym w aneksie IV do dokumentu „Karta EURES”, o której mowa w art. 10 decyzji wykonawczej Komisji z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 odnośnie do kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia oraz ponownego ustanowienia EURES (2012/733/UE) (Dz. Urz. UE L 328 z 28.11.2012, str.
21), w tym: usługi rekrutacyjne, procedowanie z dokumentami aplikacyjnymi kandydatów, organizację
rozmów kwalifikacyjnych.
Założenia dotyczące realizacji projektów w zakresie wsparcia przedsiębiorczości

1) Projekty w zakresie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie
bezzwrotnej realizowane są w PO WER w ramach PI 8ii. i połączone są ze wsparciem doradczoszkoleniowym.

2) Wsparcie, o którym mowa w pkt 1, jest skierowane wyłącznie do osób pozostających bez pracy
tj. bezrobotnych i/lub biernych zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy, tj. osób spełniających jeden z poniższych warunków: osób poniżej 30 roku życia, osób
z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach.
Warunki i procedury udzielania wsparcia:

1) Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej obejmuje w szczególności wsparcie
bezzwrotne, którego maksymalna kwota wsparcia nie przekracza 6-krotności przeciętnego wynagro-
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dzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.

2) Wsparcie w zakresie przedsiębiorczości jest udzielane zgodnie z poniższymi warunkami i procedurami:
a) obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu motywacji) do
samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
b) wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do rejestru CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
c)

uczestnik projektu może otrzymać wsparcie bezzwrotne, o ile realizacja przygotowanego przez niego biznesplanu tego wymaga i nie oznacza to podwójnego finansowania;

d) wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być uzupełnione o wsparcie
pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych
i grupowych) udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej lub w
okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej i/lub pomocy finansowej
wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za
pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na
dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej;
e) działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres
12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub KRS), lub począwszy od innego terminu
wskazanego przez IZ w wytycznych programowych.

(w miejsce: „5) W ramach realizowanego projektu konieczne jest osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej:
 ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu – wynosi co najmniej 43%,
 w przypadku osób długotrwale bezrobotnych – co najmniej 35%,
 w przypadku osób niepełnosprawnych – co najmniej 17%,
 w przypadku osób o niskich kwalifikacjach – co najmniej 36%.
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony jest do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału
w projekcie.

6) Spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej będzie weryfikowane na podstawie następujących warunków6:
 w przypadku stosunku pracy - uczestnik projektu musi zostać zatrudniony na okres co najmniej trzech
miesięcy, przynajmniej na ¼ etatu7,
 w przypadku umowy cywilnoprawnej - uczestnik musi zostać zatrudniony na minimum trzy pełne miesiące i wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia,
 w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej na okres krótszy niż trzy miesiące – wartość umowy
musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.
Ponadto, dopuszcza się:
 w przypadku samozatrudnienia - udokumentowanie faktu prowadzenia działalności gospodarczej
przez okres minimum trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 8.
6

Sposób i metodologię mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie opisano szczegółowo w projekcie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. W przypadku wejścia w życie niniejszych Wytycznych sposób i
metodologia mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie muszą być zgodne z obowiązującymi Wytycznymi.
7

Istotna jest data rozpoczęcia pracy (nawiązania stosunku pracy) wskazana w dokumencie stanowiącym podstawę nawiązania stosunku pracy.
W liczbie osób pracujących na podstawie stosunku pracy należy uwzględniać wyłącznie uczestników zatrudnionych, co najmniej na okres trzech miesięcy i przynajmniej na ¼ etatu. Tym samym, co do zasady powinna to być jedna umowa (lub inny dokument będący podstawą nawiązania stosunku
pracy) zawarta w związku z nawiązaniem stosunku pracy na minimum trzy miesiące przynajmniej na 1/4 etatu. Niemniej, dopuszcza się również sytuacje, w których uczestnik udokumentuje fakt podjęcia pracy na podstawie kilku umów (lub innych dokumentów stanowiących podstawę do nawiązania
stosunku pracy), pod warunkiem potwierdzenia zatrudnienia na łączny okres trzech miesięcy.
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Uwaga:
Kryterium efektywności zatrudnieniowej jest mierzone w odniesieniu do grup docelowych (np. osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami). Jeżeli jeden uczestnik projektu kwalifikuje się do kilku
grup docelowych, wówczas jest on wykazywany we wszystkich kategoriach, do których należy
(np. długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność).
Do kryterium efektywności nie mogą być wliczane osoby, które podjęły samozatrudnienie, w wyniku otrzymania zwrotnych lub bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach innego projektu
współfinansowanego z EFS (zarówno z osób, które podjęły pracę, jak i zakończyły udział w projekcie).
Wysokość minimalnego wynagrodzenia określana jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).
Zatrudnienie subsydiowane jest uwzględniane w kryterium efektywności zatrudnieniowej pod warunkiem realizacji tej formy wsparcia poza projektami współfinansowanymi ze środków EFS. W liczbie pracujących nie
uwzględnia się zatem osoby, która została zatrudniona (zatrudnienie subsydiowane) w ramach projektu
współfinansowanego z EFS.
Kryterium zostanie zweryfikowane przez osoby oceniające projekt na podstawie treści złożonego wniosku o
dofinansowanie.
7) Warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy określone zostały w Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (patrz:
Załącznik 13 do Regulaminu – Projekt Wytycznych).”)
Ponadto, informujemy, że ze względu na omyłkę pisarską w regulaminie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.0300-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, zmianie uległy zapisy w Rozdziale 10
Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie.
W związku z powyższym w Rozdziale 10 regulaminu konkursu, pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„„Zgodnie z art. 33 ustawy, wnioskodawca, który jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. W szczególności jest zobowiązany do:
 ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów,
 uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji
projektów o podobnym charakterze,
 podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do
pełnienia funkcji partnera.”)
(w miejsce: „Zgodnie z art. 35 ustawy, wnioskodawca, który jest jednostką sektora finansów publicznych w
rozumieniu przepisów o finansach publicznych dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. W szczególności jest zobowiązany do:
 ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów,
 uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji
projektów o podobnym charakterze,
 podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do
pełnienia funkcji partnera.”)
Natomiast pkt 10 w Rozdziale 10 regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie:
„10) W przypadku podmiotów innych niż podmioty, o których mowa w pkt 9, nie może zostać zawarte partnerstwo obejmujące podmioty, które mają którekolwiek z następujących relacji ze sobą nawzajem i nie istnieje
możliwość nawiązania równoprawnych relacji partnerskich (…)”
(w miejsce: „10) W przypadku podmiotów innych niż podmioty, o których mowa w pkt 8, nie może zostać
zawarte partnerstwo obejmujące podmioty, które mają którekolwiek z następujących relacji ze sobą nawzajem
i nie istnieje możliwość nawiązania równoprawnych relacji partnerskich (…)”)
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Istotna jest data rozpoczęcia działalności gospodarczej, a nie sam moment dokonania rejestracji firmy.
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Równocześnie wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu w rozdziale 18 Procedura odwoławcza.
W związku z tym brzmienie niniejszego Rozdziału otrzymuje brzmienie:
„
18.1 Zakres podmiotowy i przedmiotowy procedury odwoławczej
Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy. Każdemu Wnioskodawcy, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał negatywną ocenę, przysługuje prawo wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku
w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego
etapu oceny projektu, a więc zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej, a także sposobu dokonania
oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).
Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów
wyboru projektów, w ramach której:
a) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek
czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;
b) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.
W przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia
protestu (art. 53 ust. 3 ustawy).
Protest rozpatrywany jest przez Instytucję Pośredniczącą (art. 55 ustawy).
Należy go wnieść bezpośrednio do tej instytucji (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego).
18.2 Sposób złożenia protestu
a) IOK pisemnie informuje wnioskodawcę o negatywnym wyniku oceny projektu. Pismo informujące
zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu (art. 46 ust. 5 ustawy).
b) Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o negatywnym
wyniku oceny projektu (art. 54 ust. 1 ustawy).
c) Instytucją, do której składany jest protest jest Instytucja Pośrednicząca – DWF MPiPS.
d) Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy protest jest wnoszony w formie pisemnej i w takiej formie prowadzone jest dalsze postępowanie w sprawie.
e) Protest należy złożyć w formie pisemnej:


osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie IP:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15



pocztą – listem poleconym lub pocztą kurierską na adres:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

a) W zakresie doręczeń i ustalania terminów w procedurze odwoławczej zgodnie z art. 67 ustawy
zastosowanie mają rozdziały 8 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm., dalej: kpa).
18.3 Zakres protestu
1) Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy protest zawiera następujące informacje (wymogi formalne):
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a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu (Instytucja Pośrednicząca (IP) –
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego);
b) oznaczenie wnioskodawcy;
c) numer wniosku o dofinansowanie projektu;
d) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz
z uzasadnieniem;
e) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli
zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
f) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania
wnioskodawcy.
2) Zgodnie z art. 54 ust. 3 i 4 ustawy w przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów
formalnych wymienionych w ww. podpunktach lub zawierającego oczywiste omyłki, IP wzywa
wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania
wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.
3) Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych,
o których mowa w ww. ust. 2 podpunktach a-c oraz f ustawy.
4) Wezwanie, o którym mowa w ww. pkt 2, wstrzymuje bieg terminu na rozpatrzenie protestu, o którym mowa w art. 57 ustawy.
5) Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub
brak pouczenia, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy.
18.4 Rozpatrzenie protestu przez IP
1) IP rozpatruje protest, weryfikując prawidłowość oceny projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o
których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia jego
otrzymania, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w art. 54 ust. 5 oraz art. 57.
2) W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne
jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o
czym IP informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć
łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania przez IP (art. 57 ustawy),
3) IP informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera
w szczególności:
a) treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz
z uzasadnieniem,
b) w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu
administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 ustawy.
4) W przypadku uwzględnienia protestu IP może:
a) skierować projekt do właściwego etapu oceny albo umieścić go na liście projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o
tym wnioskodawcę, albo
b) jeżeli stwierdzi, że doszło do naruszeń obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia
zakres sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny, przekazać sprawę do IOK w celu przeprowadzenia ponownej oceny projektu informując wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu
sprawy.
5) Ponowna ocena projektu polega na powtórnej weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i zarzutów,
o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy.
6) IOK informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku ponownej oceny i:
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a) w przypadku pozytywnej ponownej oceny projektu odpowiednio kieruje projekt do właściwego etapu oceny albo umieszcza go na liście projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej;
b) w przypadku negatywnej ponownej oceny projektu do informacji załącza dodatkowo pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w
art. 61 ustawy.
18.5 Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia
1) Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa w
art. 46 ust. 5 ustawy, został wniesiony:
a) po terminie,
b) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
c) bez spełnienia wymogów określonych w art. 54 ust. 2 pkt 4 ustawy – o czym wnioskodawca
jest informowany na piśmie przez IP.
2) Informacja, o której mowa w ww. pkt 1, zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 ustawy.
18.6 Skarga do sądu administracyjnego
1) W przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia
protestu bez rozpatrzenia, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy,
wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3
§3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.).
2) Wnioskodawca ma prawo wnieść skargę, o której mowa w pkt. 18.6 pkt 1, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 58 ust. 1 albo ust. 4 pkt 2, art. 59 albo art. 66 ust.
2 pkt 1 ustawy, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu
administracyjnego. Skarga podlega wpisowi stałemu.
3) Kompletna dokumentacja, o której mowa w pkt. 18.6 pkt 2, obejmuje:
a) wniosek o dofinansowanie projektu,
b) informację o wynikach oceny projektu, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy,
c) wniesiony protest,
d) informację, o której mowa w art. 58 ust. 1 albo ust. 4 pkt 2, art. 59 albo art. 66 ust. 2 pkt 1
ustawy – wraz z ewentualnymi załącznikami.
4) Kompletna dokumentacja jest wnoszona przez wnioskodawcę w oryginale lub w postaci uwierzytelnionej kopii.
5) Sąd rozpoznaje skargę w zakresie, o którym mowa w pkt. 1 Podrozdziału 18.6 Skarga do sądu
administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi.
6) Wniesienie skargi:
a) po terminie, o którym mowa w ust. 2,
b) bez kompletnej dokumentacji,
c) bez uiszczenia wpisu stałego w terminie, o którym mowa w pkt 2 – powoduje pozostawienie
jej bez rozpatrzenia, z zastrzeżeniem pkt 7.
7) W przypadku wniesienia skargi bez kompletnej dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu stałego
sąd wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji lub uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od
dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia. Wezwanie
wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w pkt 5 Podrozdziału 18.6 Skarga do sądu administracyjnego.
8) W wyniku rozpoznania skargi sąd może:
a) uwzględnić skargę, stwierdzając, że:
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A. ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to
miało istotny wpływ na wynik oceny, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego
rozpatrzenia przez IOK,
B. pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując sprawę do
rozpatrzenia przez IP albo IOK.
b) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia;
c) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli jest ono bezprzedmiotowe.
9) Od wyroku sądu administracyjnego zgodnie z art. 62 ustawy przysługuje możliwość wniesienia
skargi kasacyjnej (wraz z kompletną dokumentacją) do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez:
 wnioskodawcę,
 IP,
 IOK – w przypadku pozostawienia protestu bez rozpatrzenia oraz dokonania negatywnej ponownej oceny projektu przez tę instytucję
w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przepisy art. 61 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy stosuje się odpowiednio.
18.7 Skarga kasacyjna do Naczelnego Sadu Administracyjnego
1) Skarga, o której mowa w ww. pkt. 10 Podrozdziału 18.6 Skarga do sądu administracyjnego, jest
rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.
2) Na prawo wnioskodawcy do wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie wpływa negatywnie
błędne pouczenie lub brak pouczenia, o którym mowa w art. 46 ust. 5, art. 58 ust. 1 pkt 2 albo ust.
4 pkt 2, art. 59 ust. 2 albo art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy.
3) W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4,
z wyłączeniem art. 52–55, art. 61 § 3–6, art. 115–122, art. 146, art. 150 i art. 152 tej ustawy.
4) Procedura odwoławcza, o której mowa w art. 53–64 ustawy, nie wstrzymuje zawierania umów
z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.
5) Prawomocne rozstrzygnięcie sądu administracyjnego polegające na oddaleniu skargi, odrzuceniu
skargi albo pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia kończy procedurę odwoławczą oraz procedurę
wyboru projektu.
18.8. Pozostałe informacje w zakresie procedury odwoławczej
1) W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania:
a) właściwa instytucja, do której wpłynął protest, pozostawia go bez rozpatrzenia, informując
o tym na piśmie wnioskodawcę, pouczając jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do
sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 ustawy;
b) sąd, uwzględniając skargę, stwierdza tylko, że ocena projektu została przeprowadzona
w sposób naruszający prawo, i nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia.
2) Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kpa,
z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.”
(w miejsce:
„ 18.1 Zakres podmiotowy i przedmiotowy procedury odwoławczej
Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy. Każdemu
Wnioskodawcy, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał negatywną ocenę, przysługuje prawo
wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie
spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny
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projektu, a więc zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie
ewentualnych naruszeń proceduralnych).
Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:
a) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek
czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;
b) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.
W przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie
projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu (art.
53 ust. 3 ustawy).
Instytucją, która rozpatruje protest jest IZ (art. 55 ustawy). Protest jest wnoszony do IZ (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego) za pośrednictwem IOK, która
dokonywała oceny wniosku o dofinansowanie projektu (art. 56 ust. 1 ustawy).
18.2 Sposób złożenia protestu
a) IOK pisemnie informuje wnioskodawcę o negatywnym wyniku oceny projektu. Pismo informujące zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu (art. 46 ust. 5 ustawy).
b) Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14
o negatywnym wyniku oceny projektu (art. 54 ust. 1 ustawy).

dni

od

dnia

doręczenia

informacji

c) Instytucją, do której składany jest protest jest Instytucja Pośrednicząca – DWF MPiPS.
d) Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy protest jest wnoszony w formie pisemnej i w takiej formie prowadzone
jest dalsze postępowanie w sprawie
e) Protest należy złożyć w formie pisemnej:


osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie IOK:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15



pocztą – listem poleconym lub pocztą kurierską na adres:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

b) W zakresie doręczeń i ustalania terminów w procedurze odwoławczej zgodnie z art. 67 ustawy zastosowanie mają rozdziały 8 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm., dalej: kpa).
18.3 Zakres protestu
1) Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy protest zawiera następujące informacje (wymogi formalne):
a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu (IZ - Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego);
b) oznaczenie wnioskodawcy;
c) numer wniosku o dofinansowanie projektu;
d) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz
z uzasadnieniem;
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e) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem
wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
f)

podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub
kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

2) Zgodnie z art. 54 ust. 3 i 4 ustawy w przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych wymienionych w ww. podpunktach a-c oraz f lub zawierającego oczywiste omyłki, IOK wzywa
wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.
3) Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie
o których mowa w ww. ust. 2 podpunktach a-c oraz f.

w

odniesieniu

do

wymogów formalnych,

4) Wezwanie, o którym mowa w ww. pkt 2, wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w art. 56 ust. 2 i art.
57 ustawy.
5) Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak
pouczenia, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy.
18.4 Weryfikacja oceny dokonywana przez IOK w ramach procedury odwoławczej
IOK terminie 21 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny projektu w
zakresie kryteriów i zarzutów, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy, i:
a) dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio skierowaniem projektu do właściwego etapu oceny albo umieszczeniem go na liście projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym wnioskodawcę, albo
b) kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawcy dokumentacją do IZ, załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia, oraz informuje wnioskodawcę na
piśmie o przekazaniu protestu.
18.5 Rozpatrzenie protestu przez IZ
1) Protest zgodnie z art. 57 ustawy jest rozpatrywany przez IZ w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
jego otrzymania (data wpływu do IZ),
2) W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne jest
skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, o czym IZ informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni
od dnia jego wpływu do IZ (art. 57 ustawy),
3) IZ informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w
szczególności:
c) treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz
z uzasadnieniem,
d) w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 ustawy.
4) W przypadku uwzględnienia protestu IZ może:
c) skierować projekt do właściwego etapu oceny albo umieścić go na liście projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, informując o tym wnioskodawcę, albo
d) jeżeli stwierdzi, że doszło do naruszeń obowiązujących procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres
sprawy ma istotny wpływ na wynik oceny, przekazać sprawę do IOK w celu przeprowadzenia ponownej oceny projektu informując wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu sprawy.
5) Ponowna ocena projektu polega na powtórnej weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i zarzutów, o
których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy.
6) IOK informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku ponownej oceny i:
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c) w przypadku pozytywnej ponownej oceny projektu odpowiednio kieruje projekt do właściwego etapu
oceny albo umieszcza go na liście projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej;
d) w przypadku negatywnej ponownej oceny projektu do informacji załącza dodatkowo pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 ustawy.
18.6 Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia
1) Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa w art.
46 ust. 5 ustawy, został wniesiony:
a) po terminie,
b) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
c) bez spełnienia wymogów określonych w art. 54 ust. 2 pkt 4 ustawy – o czym wnioskodawca jest informowany na piśmie odpowiednio przez IOK, za pośrednictwem której wniesiono protest.
2) Informacja, o której mowa w ww. pkt 1, zawiera pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu
administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 ustawy.
18.7 Skarga do sądu administracyjnego
1) W przypadku nieuwzględnienia protestu, negatywnej ponownej oceny projektu lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 §3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz.
270, z późn. zm.).
2) Wnioskodawca ma prawo wnieść skargę, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
informacji, o której mowa w art. 58 ust. 1 albo ust. 4 pkt 2, art. 59 albo art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy, wraz
z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skarga podlega wpisowi stałemu.
3) Kompletna dokumentacja, o której mowa w lit. b, obejmuje:
a)

wniosek o dofinansowanie projektu,

b) informację o wynikach oceny projektu, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy,
c) wniesiony protest,
d) informację, o której mowa w art. 58 ust. 1 albo ust. 4 pkt 2, art. 59 albo art. 66 ust. 2 pkt 1
ustawy – wraz z ewentualnymi załącznikami.
4) Kompletna dokumentacja jest wnoszona przez wnioskodawcę w oryginale lub w postaci uwierzytelnionej kopii.
5) Sąd rozpoznaje skargę w zakresie, o którym mowa w pkt. 1 Podrozdziału 18.7 Skarga do sądu administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi.
6) Wniesienie skargi:
a)

po terminie, o którym mowa w ust. 2,

b)

bez kompletnej dokumentacji,

c)

bez uiszczenia wpisu stałego w terminie, o którym mowa w pkt 2 – powoduje pozostawienie jej
bez rozpatrzenia, z zastrzeżeniem pkt 7.

7) W przypadku wniesienia skargi bez kompletnej dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu stałego sąd
wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji lub uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia. Wezwanie wstrzymuje
bieg terminu, o którym mowa w pkt 5 Podrozdziału 18.7 Skarga do sądu administracyjnego.
8) W wyniku rozpoznania skargi sąd może:
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a) uwzględnić skargę, stwierdzając, że:
A.

ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało
istotny wpływ na wynik oceny, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego rozpatrzenia
przez IOK,

B.

pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując sprawę do rozpatrzenia przez IZ.

b) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia;
c) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli jest ono bezprzedmiotowe.
9) IZ w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu informacji o uwzględnieniu skargi przez sąd administracyjny przeprowadza proces ponownego rozpatrzenia sprawy i informuje Wnioskodawcę
o jego wynikach.
10) Od wyroku sądu administracyjnego zgodnie z art. 62 ustawy przysługuje możliwość wniesienia skargi
kasacyjnej (wraz z kompletną dokumentacją) do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez:


wnioskodawcę,



IZ,



IOK – w przypadku pozostawienia protestu bez rozpatrzenia oraz dokonania negatywnej ponownej oceny projektu przez tę instytucję

w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przepisy art. 61
ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy stosuje się odpowiednio.
18.8 Skarga kasacyjna do Naczelnego Sadu Administracyjnego
1) Skarga, o której mowa w ww. pkt. 10 Podrozdziału 18.7 Skarga do sądu administracyjnego, jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.
2) Na prawo wnioskodawcy do wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie wpływa negatywnie
błędne pouczenie lub brak pouczenia, o którym mowa w art. 46 ust. 5, art. 58 ust. 1 pkt 2 albo ust. 4
pkt 2, art. 59 ust. 2 albo art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy.
3) W zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi określone dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4,
z wyłączeniem art. 52–55, art. 61 § 3–6, art. 115–122, art. 146, art. 150 i art. 152 tej ustawy.
4) Procedura odwoławcza, o której mowa w art. 53–64 ustawy, nie wstrzymuje zawierania umów
z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.
5) Prawomocne rozstrzygnięcie sądu administracyjnego polegające na oddaleniu skargi, odrzuceniu
skargi albo pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia kończy procedurę odwoławczą oraz procedurę wyboru projektu.
18.9. Pozostałe informacje w zakresie procedury odwoławczej
1)

W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania:

a) właściwa instytucja, do której wpłynął protest, pozostawia go bez rozpatrzenia, informując
o tym na piśmie wnioskodawcę, pouczając jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 61 ustawy;
b) sąd, uwzględniając skargę, stwierdza tylko, że ocena projektu została
w sposób naruszający prawo, i nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia.
2)

przeprowadzona

Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kpa, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów.”)
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Jednocześnie, w związku ze zmianą wzoru umowy o dofinansowanie, załącznik nr 9 do regulaminu konkursu
nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 zostaje zastąpiony Załącznikiem 9a – Wzór umowy o dofinansowanie
projektu oraz Załącznikiem 9b – Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu. Natomiast załącznik nr 13
Projekt Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na
lata 2014-2020 zostaje zastąpiony załącznikiem nr 13 – Zestawienie standardu i cen wybranych wydatków.
Regulamin został zaktualizowany zgodnie z ww. opisanymi zmianami.
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