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Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Kraków, 4 sierpnia 2020r.
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Plan prezentacji
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Informacje ogólne o konkursie
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Podstawowe informacje o konkursie
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Konkurs ogłoszony w ramach:

I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Typ projektu 4 Wsparcie przedsiębiorczości



Złożenie wniosku

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie 

od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 17 sierpnia 2020 r.  

do godziny 14:00

w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu 

obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA

https://www.sowa.efs.gov.pl
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https://www.sowa.efs.gov.pl/


Ile wniosków może złożyć jeden podmiot?
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Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako 
wnioskodawca i/lub partner – nie więcej niż dwa razy.

Oznacza to, że dany podmiot może występować: 

- dwukrotnie jako wnioskodawca, 

- dwukrotnie jako partner, 

- w jednym wniosku jako wnioskodawca, a w kolejnym, 
w charakterze partnera.



✓Od momentu złożenia wniosku komunikacja pomiędzy WUP w Krakowie 

a Wnioskodawcą/Beneficjentem w zakresie oceny projektu odbywa się wyłącznie 

za pośrednictwem systemu SOWA.

Forma komunikacji

Pisma

Z podpisem 
elektronicznym

Wiadomości

Bez podpisu 
elektronicznego
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Warunki finansowe

Kwota przeznaczona na konkurs

33 200 000 zł

84,28%

ŚRODKI UE

ok. 13,75%

BUDŻET 
PAŃSTWA

5,00%*

WKŁAD 
WŁASNY

BENEFICJETA

100,00%

WARTOŚĆ 
PROJEKTU

DOFINANSOWANIE
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Montaż finansowy:

* 5,00% kwalifikowalnych wydatków projektu pomniejszonych 
o wartość środków przeznaczonych na wypłatę dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego



Podział kwoty przeznaczonej na konkurs na subregiony

Małopolska 

Zachodnia: 

5,1 mln zł

Krakowski Obszar 

Metropolitarny: 

10,3 mln zł

Tarnowski: 

6,7 mln zł

Sądecki: 

7,3 mln zł

Podhalański: 

3,8 mln zł
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Minimalna wartość projektu w danym subregionie – 98% alokacji

Małopolska Zachodnia

4,998 mln zł 

Krakowski Obszar Metropolitarny

10,094 mln zł

Tarnowski

6,566 mln zł 

Sądecki 

7,154 mln zł

Podhalański 

3,724 mln zł
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Zapewnienie jednolitości komunikacji

Z POWER-em w przyszłość

Mamy POWER!

Podczas tworzenia tytułów 

projektów zalecamy 

uwzględnienie w nazwach 

słowa „POWER”
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✓ Zastosowanie w nazwie słowa POWER uproszcza i ujednolica komunikacji z uczestnikami projektów.

✓ WUP w Krakowie jako instytucja pośrednicząca we wdrażaniu POWER w Małopolsce prowadzi działania 

promocyjno-edukacyjne tego programu, w których również hasłem przewodnim jest słowo POWER.



Wnioskodawcą w ramach konkursu mogą być wyłącznie:

Instytucje otoczenia biznesu

Być podmiotem prowadzącym działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, posiadającym 
bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do 
świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub 
poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia 
złożenia wniosku o dofinasowanie. 

Posiadać siedzibę na terenie województwa małopolskiego.

Dodatkowo wnioskodawca - lider musi (ŁĄCZNIE)
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Uczestnicy projektu to:

bierne zawodowo 

bezrobotne   
niezarejestrowane 
w urzędzie pracy

osoby 
w wieku 
15-29 lat

✓ W ramach jednego projektu 

wsparciem mogą zostać objęte 

wyłącznie osoby z jednego 

subregionu.

✓ Wsparcie musi być skierowane 

do obszaru całego subregionu.1

2
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Osoby, które utraciły 
zatrudnienie po 1 marca 2020 r. 



Wsparcie w projekcie
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W ramach realizowanych projektów mogą Państwo zaoferować 

uczestnikom/uczestniczkom projektu instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

▪ szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia 

i prowadzenia działalności gospodarczej,

▪ udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa,

▪ finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres 6 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, w wysokości ½ minimalnego 

wynagrodzenia za pracę.

Wsparcie pomostowe możliwe jest wyłącznie w formie finansowej - nie jest możliwe świadczenie 

wsparcia pomostowego doradczego na rzecz uczestników/uczestniczek projektu po rozpoczęciu 

działalności gospodarczej. 



Jak powinna wyglądać ścieżka realizacji wsparcia?
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➒ Utrzymanie zatrudnienia przez 12 miesięcy

❶

➋

➌

➍

➎

➏

➐

➑

Złożenie formularza rekrutacyjnego

Ocena formalna i merytoryczna formularzy

Rozmowa z doradcą zawodowym

Wsparcie szkoleniowe

Przygotowanie i złożenie biznesplanów

Zarejestrowanie działalności gospodarczej

Wypłata środków

Wsparcie pomostowe

Malejąca 

liczba 

uczestników



Wskaźniki
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Wskaźniki

Wskaźniki rezultatu 
z WLWK

Wskaźniki rezultatu 
specyficzne 
dla projektu

Wskaźniki produktu 
z WLWK

Wskaźniki produktu 
horyzontalne

Wskaźniki produktu 
specyficzne dla 

projektu

✓ We wniosku o dofinansowanie należy uwzględnić wszystkie wskaźniki 

wymienione w dalszej części prezentacji.
17



✓ Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po opuszczeniu programu

Wskaźniki rezultatu (wynikające z WLWK) 

Minimum 30% uczestników projektu

Wskaźniki rezultatu 
z WLWK

OBLIGATORYJNY
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OBLIGATORYJNY

Minimum 100% uczestników 

projektu, którzy otrzymali środki na 

działalność gospodarczą

✓ Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność 

na własny rachunek, po opuszczeniu programu



Wskaźniki produktu (wynikające z WLWK) 

✓ Liczba osób biernych zawodowo, objętych wsparciem 

w programie

✓ Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji 

urzędów pracy objętych wsparciem w programie

OBLIGATORYJNY

Wskaźniki produktu 
z WLWK
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Wskaźniki produktu (wynikające z WLWK)

✓ Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących 

w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie

✓ Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) 

objętych wsparciem w programie

✓ Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie

Wskaźniki produktu 
z WLWK

Wartość docelową powyższych wskaźników należy określić 

na poziomie adekwatnym do struktury grupy docelowej założonej 

we wniosku.

PODLEGAJĄ MONITOROWANIU
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✓ Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 

przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19

Wskaźniki produktu (wynikające z WLWK, związane z działaniami 
w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID 19 ) 

100% uczestników projektu

Wskaźniki produktu 
z WLWK

OBLIGATORYJNY
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OBLIGATORYJNY

100% wartości projektu

✓ Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 

działania związane z pandemią COVID 19



Wskaźniki horyzontalne

✓ Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami

✓ Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób niepełnosprawnościami

✓ Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie 

kompetencji cyfrowych

✓ Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne (TIK)

Wskaźniki wykazywane we wniosku z wartością docelową „0”.

PODLEGAJĄ MONITOROWANIU

Wskaźniki produktu 
horyzontalne
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Wskaźnik rozliczający stawkę jednostkową 

✓ Liczba osób, które podjęły działalność gospodarcząWskaźnik rezultatu 
specyficzny 
dla projektu

OBLIGATORYJNY

100%uczestników projektu, 

którzy otrzymali środki na 

działalność gospodarczą
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Kryteria wyboru projektów 
(w tym negocjacje)
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Etapy wyboru projektu

Weryfikacja 
prawidłowości 
wypełnienia 
pola 3.3

Ocena 
merytoryczna

Listy wniosków 
skierowanych do 
etapu negocjacji

Negocjacje

Listy wniosków 
rekomendowanych 
do dofinasowania

Etapy oceny
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Krótki opis projektu pole 3.3 
Art. 43 ustawy wdrożeniowej

✓ Zapisy zawarte w punkt 3.3 wniosku nie są brane pod uwagę w ramach oceny projektu.

✓ Brak wypełnienia tego punktu traktowany jest jako oczywista omyłka, o której mowa w art. 43 ustawy.

✓ W punkcie 3.3 należy podać krótki i przejrzysty opis projektu, który zawarty zostanie w SL 2014 i pozwoli 

uprawnionym do tego podmiotom zorientować się czego dotyczy dany projekt jedynie na podstawie danych 

dostępnych w SL 2014.

✓ Opis projektu zawarty w pkt 3.3 wniosku powinien być zgodny z informacjami zawartymi przez 

Wnioskodawcę w punktach 3.1, 3.2 oraz 4.1 wniosku.

Cel ogólny 
projektu

Główne 
rezultaty

Grupa 
docelowa 

Główne 
zadania

Opis projektu zawarty w pkt 3.3 powinien zawierać informacje w następującym zakresie: 
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Kryteria oceny

Kryteria ogólne 

Kryteria 
merytoryczne 0-1

Kryteria 
horyzontalne

Kryteria 
merytoryczne 

punktowe

Kryteria szczegółowe

Kryteria 
dostępu

Kryteria 
premiujące
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Kryterium merytoryczne 0–1 nr 1

Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych 

PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach 

właściwego Działania/Poddziałania PO WER lub właściwego naboru o ile ustalono 

w nim kryterium dostępu zawężające listę podmiotów uprawnionych do ubiegania się 

o dofinansowanie.

Kryterium będziemy weryfikowali w oparciu o:

✓ zapisy wniosku oraz

✓ Krajowy Rejestr Sądowy (KRS).

1

KRYTERIA MERYTORYCZNE 0-1 NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU/POPRAWIE 28



Kryterium merytoryczne 0–1 nr 2

Czy w przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące:

1. wyboru partnerów, o których mowa w art. 33 ust. 2-4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy);

2. utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym z art. 33 ust. 3 i SzOOP, tj. 

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile 

data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie?

Kryterium będziemy weryfikowali w oparciu o:

✓ oświadczenia zawarte we wniosku

2

KRYTERIA MERYTORYCZNE 0-1 NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU/POPRAWIE 29



Kryterium merytoryczne 0–1 nr 3

Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym 

projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie 

z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 

z późń. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy 

równy lub wyższy od średnich rocznych wydatków w ocenianym projekcie. 

✓ W projekcie będą brane pod uwagę obroty partnera/partnerów o ile budżet projektu 

uwzględnia wydatki partnera. 

✓ Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zapisy wniosku.
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KRYTERIA MERYTORYCZNE 0-1 NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU/POPRAWIE
30



Kryterium merytoryczne 0–1 nr 4 i 5

Z wnioskodawcą lub partnerem/partnerami (o ile dotyczy) nie rozwiązano w trybie 

natychmiastowym umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków PO 

WER z przyczyn leżących po jego stronie.

Kryteria będziemy weryfikowane w oparciu o:

✓ oświadczenie zawarte we wniosku,

✓ zapisy wniosku.

4

Koszty bezpośrednie projektu nie są rozliczane w całości kwotami ryczałtowymi 

określonymi przez beneficjenta. 
5

KRYTERIA MERYTORYCZNE 0-1 NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU/POPRAWIE 31



Kryterium dostępu nr 1

Uczestnikami/uczestniczkami projektu są wyłącznie osoby w wieku 18-29 lat, które 

utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.:

1) bierne zawodowo lub 

2) bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy. 

Uczestnikami/uczestniczkami projektu nie mogą być osoby należące do grupy 

docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

1

KRYTERIUM MOŻE BYĆ UZUPEŁNIANE LUB POPRAWIANE 32

Zgodnie z uzasadnieniem kryterium:

✓ Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte wyłącznie osoby dotknięte skutkami pandemii 

COVID-19 – te, które utraciły w jej wyniku zatrudnienie.



Kryterium dostępu nr 2

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z danego subregionu województwa 

małopolskiego (osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze danego subregionu 

województwa małopolskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, uczą się lub 

pracują na obszarze danego subregionu województwa małopolskiego), w ramach 

którego aplikuje wnioskodawca.

KRYTERIUM MOŻE BYĆ UZUPEŁNIANE LUB POPRAWIANE

2

W celu spełnienia kryterium należy:

✓ w polu 1.8 Obszar realizacji projektu wskazać obszar właściwego subregionu (wszystkie powiaty); 

✓ w polu 3.2 Grupa docelowa umieścić zapis: „Projekt jest skierowany wyłącznie do osób 

z subregionu … (nazwa właściwego subregionu) … (osób fizycznych, które zamieszkują 

w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, uczą się na obszarze ww. subregionu)”.
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Kryterium dostępu nr 3

Wnioskodawca zapewni udzielenie wsparcia w zakresie objętym konkursem na terenie (całego) 

jednego z następujących subregionów: 

1) Krakowski Obszar Metropolitalny, obejmujący powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, 

myślenicki, proszowicki, wielicki oraz miasto Kraków; 

2) Tarnowski obejmujący powiaty: brzeski, dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski; 

3) Sądecki obejmujący powiaty: gorlicki, limanowski, m. Nowy Sącz, nowosądecki;

4) Podhalański obejmujący powiaty: nowotarski, suski, tatrzański;

5) Małopolska Zachodnia obejmujący powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

3

KRYTERIUM MOŻE BYĆ UZUPEŁNIANE LUB POPRAWIANE 34



Kryterium dostępu nr 3

Przykład błędu skutkującego odrzuceniem wniosku z powodu niespełnienia kryterium 

dostępu nr 3:

✓ projekt został skierowany do więcej niż jednego subregionu,

✓ projekt został skierowany do całego województwa małopolskiego,

✓ projekt został skierowany do mieszkańców jednej gminy.
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Kryterium dostępu nr 4

Minimalne wartości projektu w danym subregionie wynoszą 98% alokacji przeznaczonej na 

subregion:

1) Krakowski Obszar Metropolitalny – minimalna wartość: 10 094 000 PLN; 

2) Tarnowski – minimalna wartość: 6 566 000 PLN; 

3) Sądecki – minimalna wartość: 7 154 000 PLN;

4) Podhalański – minimalna wartość: 3 724 000 PLN;

5) Małopolska Zachodnia – minimalna wartość: 4 998 000 PLN.

4

KRYTERIUM NIE PODLEGA UZUPEŁNIENIU/POPRAWIE

Projekty, których koszty ogółem będą niższe zostaną odrzucone. 

36

✓ Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o pierwotnie zaplanowaną przez wnioskodawcę wartość 

ogółem projektu; 

✓ Przy ocenie tego kryterium nie uwzględnia się poprawek we wniosku dokonanych na etapie negocjacji.



Kryterium dostępu nr 5

Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania 

i prowadzenia własnej działalności gospodarczej obejmującego wyłącznie następujące 

elementy:

▪ szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia 

i prowadzenia działalności gospodarczej,

▪ udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa,

▪ finansowe wsparcie pomostowe wypłacane przez okres 6 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, w wysokości ½ minimalnego 

wynagrodzenia za pracę.

KRYTERIUM MOŻE BYĆ UZUPEŁNIANE LUB POPRAWIANE

5
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Kryterium dostępu nr 6

KRYTERIA MOGĄ BYĆ UZUPEŁNIANE LUB POPRAWIANE

Beneficjent zapewnia, że realizacja projektu będzie odbywała się zgodnie z warunkami 

opisanymi w Standardzie realizacji usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego na 

założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

6

38

W celu spełnienia kryterium proponujemy umieszczenie deklaracji:

✓ „Realizacja projektu będzie odbywała się zgodnie z warunkami opisanymi w Standardzie 

realizacji usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności 

gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.”

✓ „Standard realizacji…” jest załącznikiem nr 2 do Regulaminu Konkursu

https://www.rpo.malopolska.pl/download/02_Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202_Standard%20realizacji%20us%C5%82ugi/Standard_realizacji_wsparcie_w_zakresie_przedsibiorczoci-1-skonwertowany_(1).pdf


Kryterium dostępu nr 7

Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przyznawane 

wyłącznie w formie stawki jednostkowej (stawka jednostkowa na samozatrudnienie).7

39

KRYTERIUM NIE PODLEGA UZUPEŁNIENIU/POPRAWIE

Stawka na samozatrudnienie wynosi 23 050 zł;

Wskaźnik rozliczający stawkę jednostkową: 

✓ Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą



Kryterium dostępu nr 8

KRYTERIUM MOŻE BYĆ UZUPEŁNIANE LUB POPRAWIANE

Wsparcie dla uczestników/uczestniczek projektu w postaci wypłaty stawki na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie świadczone w ciągu maksymalnie

4 miesięcy od dnia przystąpienia danej osoby do projektu.

8
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W celu spełnienia kryterium proponujemy umieszczenie deklaracji:

✓ „Wypłata stawki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpi w ciągu maksymalnie 

4 miesięcy od dnia przystąpienia danej osoby do projektu.”



Kryterium dostępu nr 9

Wnioskodawca:

▪ jest podmiotem prowadzącym działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 

posiadającym bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne 

niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP,

▪ posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie udzielania dotacji, pożyczek lub 

poręczeń na utworzenie lub rozwój przedsiębiorstw w okresie ostatnich 6 lat od dnia 

złożenia wniosku o dofinansowanie, 

▪ posiada siedzibę na terenie województwa małopolskiego.

9

KRYTERIUM MOŻE BYĆ UZUPEŁNIANE LUB POPRAWIANE

✓ Wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione.

✓ Zgodnie z interpretacją IZ siedzibę należy rozumieć wprost. Nie może być to np. oddział 

lub delegatura. 
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Kryterium dostępu nr 10

Projekt nie trwa dłużej niż do 30 czerwca 2023 roku.10 

✓ Rozpoczęcie okresu realizacji projektu należy zaplanować najwcześniej na listopad 2020 r.

✓ Jednym z elementów rozliczenia stawki jednostkowej na samozatrudnienie jest prowadzenie 

działalności przez minimum 12 miesięcy. Okres monitorowania prowadzenia działalności musi 

zakończyć się najpóźniej w dniu zakończenia realizacji projektu. 

KRYTERIUM NIE PODLEGA UZUPEŁNIENIU/POPRAWIE

Projekty, których okres realizacji będzie wykraczał poza wskazaną datę zostaną odrzucone. 
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Kryterium dostępu nr 11

Wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% kwalifikowalnych wydatków projektu 

pomniejszonych o wartość środków przeznaczonych na wypłatę dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego.

11 

✓ Wkład własny nie może pochodzić od uczestników/uczestniczek projektu.
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Kryterium dostępu nr 12

Jeden podmiot może wystąpić w ramach konkursu – jako wnioskodawca i/lub partner –

nie więcej niż dwa razy.
12
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Przykład błędu skutkującego odrzuceniem wniosku z powodu niespełnienia kryterium dostępu nr 12:

✓ Dany podmiot zostanie wskazany jako wnioskodawca w więcej niż dwóch wnioskach o dofinansowanie 

(odrzucone zostaną wszystkie wnioski złożone przez niego w odpowiedzi na konkurs).

✓ Powyższe ograniczenie dotyczy limitu na cały konkurs, a nie liczby wniosków możliwych do złożenia 

w jednym subregionie.

✓ W sytuacji gdy w trakcie trwania naboru Wnioskodawca wycofa np. jeden z dwóch złożonych wniosków 

może w jego miejsce złożyć nowy wniosek. Należy jednak pamiętać, że zmiana taka jest możliwa 

wyłącznie w terminie trwania naboru.

✓ Ocenie będzie podlegała faktyczna liczba wniosków złożonych (bez wniosków wycofanych) na moment 

zamknięcia naboru wniosków.



Kryterium horyzontalne nr 1 i 2

W trakcie oceny nie stwierdzono niezgodności z prawodawstwem krajowym 

w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu i wnioskodawcy.

KRYTERIA MOGĄ BYĆ UZUPEŁNIANE LUB POPRAWIANE

1

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

standardu minimum)?2
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Kryterium horyzontalne nr 3

Czy projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Przez pozytywny wpływ należy 

rozumieć zapewnienie dostępności do oferowanego w projekcie wsparcia dla wszystkich 

jego uczestników oraz zapewnienie dostępności wszystkich produktów projektu 

(które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze 

standardami dostępności, stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020?

3
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Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

✓ Projekt powinien być w pełni dostępny dla osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności.

✓ We wniosku powinien znaleźć się opis, w jaki sposób zapewniona zostanie 

dostępność do projektu dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

✓ Biuro projektu musi być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

✓ Informacja o dostępności biura projektu powinna zostać zawarta we wniosku 

o  dofinansowanie.

✓ W ramach projektu zapewniona powinna zostać dostępność rekrutacji 

i dokumentów rekrutacyjnych oddzielnie dla osób z różnym rodzajem 

niepełnosprawności.
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Osoby z niepełnosprawnościami to w szczególności:

✓ niewidzące i słabowidzące

✓ głuche i słabosłyszące

✓ z niepełnosprawnością intelektualną

✓ z niepełnosprawnością ruchową

✓ z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi

✓ z trudnościami komunikacyjnymi

OSOBY
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Przykładowe zapisy, w zakresie dostępności projektu:

✓ Dokumenty i inne materiały będą opracowane w dostępnej formie, tj. wersje plików w postaci 

umożliwiającej przeszukiwanie treści np. "PDF", "Word", które pozwalają na odczytanie 

dokumentów przez czytniki dla osób z dysfunkcją wzroku.

✓ Strona internetowa projektu będzie zgodna ze standardem WCAG 2.0.

✓ Sale dotyczące spotkań z doradcą zawodowym, z pośrednikiem pracy, 

z trenerem szkoleniowym są dostępne dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

✓ Zapewniona jest usługa asystenta osobistego.

✓ Zapewniona jest dostępność tłumacza/videotłumacza PJM w procesie rekrutacji 

✓ Zapewniona jest możliwość wstępu osobie z niepełnosprawnością z psem asystującym”, itp.

✓ Działania są zgodne z załącznikiem nr 2 do Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji – Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 .
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https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf


Kryterium horyzontalne nr  4

Czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju?4

KRYTERIUM MOŻE BYĆ UZUPEŁNIANE LUB POPRAWIANE

W celu potwierdzenia spełnienia kryterium we wniosku powinien zostać wskazany, co najmniej 

neutralny, obojętny wpływ projektu w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju – ochrona 

i poprawa jakości stanu środowiska. 
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Kryterium merytoryczne punktowe 3.2

Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego PO WER 

oraz jakości diagnozy specyfiki tej grupy.

KRYTERIA PUNKTOWE MOGĄ BYĆ KIEROWANE DO NEGOCJACJI

3.2

MAX/MIN: 20/12 pkt  

Najczęstsze błędy występujące we wnioskach:

✓ nieuwzględnienie na etapie rekrutacji zidentyfikowanych barier UP;

✓ założenie rekrutacji ciągłej, w ramach której  nie mają znaczenia przewidziane kryteria premiujące 

rekrutacji.
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✓ Opisując grupę docelową należy wziąć pod uwagę diagnozę sytuacji na rynku pracy 

w Województwie Małopolskim, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. Diagnoza ta  

powinna stanowić jedynie punkt wyjścia do przeprowadzenia własnej identyfikacji problemów 

i potrzeb grupy docelowej planowanej do objęcia wsparciem.

✓ Szczegółowe minimalne wymagania dotyczące procesu rekrutacji uczestników zawarte są 

w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu.

https://www.rpo.malopolska.pl/download/02_Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202_Standard%20realizacji%20us%C5%82ugi/Standard_realizacji_wsparcie_w_zakresie_przedsibiorczoci-1-skonwertowany_(1).pdf


Kryterium merytoryczne punktowe 3.1 i 4.1

KRYTERIA PUNKTOWE MOGĄ BYĆ KIEROWANE DO NEGOCJACJI

Trafność doboru i spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu.
3.1

i
4.1 MAX/MIN: 20/12 pkt  

We wniosku przedstawić następujący minimalny zakres informacji: 

✓ zasady stosowania i rozliczania stawki jednostkowej; 

✓ planowany zakres wsparcia szkoleniowego (w tym założenia programowe, zakres tematyczny, metodyka nauczania, 

planowana liczba wykładowców, wymiar godzinowy, liczebność grup, itp.); 

✓ sposób i tryb monitorowania prawidłowości realizacji i wydatkowania przyznanego wsparcia; 

✓ zasady odwołania się uczestnika projektu od negatywnej decyzji beneficjenta.

Na co dodatkowo zwrócić uwagę:

✓ Oferowane usługi powinny stanowić realną pomoc dla osób, które przygotowują się do prowadzenia działalności 

gospodarczej, a w konsekwencji przyczyniają się do zwiększenia trwałości utworzonych firm.

✓ Planując działania projektowe powinni Państwo obligatoryjnie zapoznać się i stosować Standard realizacji usług 

stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.
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https://www.rpo.malopolska.pl/download/02_Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202_Standard%20realizacji%20us%C5%82ugi/Standard_realizacji_wsparcie_w_zakresie_przedsibiorczoci-1-skonwertowany_(1).pdf


Kryterium merytoryczne punktowe 4.3 oraz 4.4

Stopień zaangażowania potencjału wnioskodawcy

KRYTERIA PUNKTOWE MOGĄ BYĆ KIEROWANE DO NEGOCJACJI

4.3

MAX/MIN: 10/6 pkt  

Adekwatność potencjału społecznego wnioskodawcy 4.4

MAX/MIN: 15/9 pkt  
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Kryterium merytoryczne punktowe 4.5 oraz 3.1.2 (cały wniosek) 

Sposób zarządzania projektem w kontekście zakresu zadań w projekcie

KRYTERIA PUNKTOWE MOGĄ BYĆ KIEROWANE DO NEGOCJACJI

4.5

MAX/MIN: 5/3 pkt  

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście właściwego celu 

szczegółowego PO WER

3.1.2

MAX/MIN: 15/9 pkt  
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Kryterium merytoryczne punktowe V

Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu

KRYTERIA PUNKTOWE MOGĄ BYĆ KIEROWANE DO NEGOCJACJI

V

MAX/MIN: 15/0 pkt  

W ramach tego kryterium oceniać będziemy m.in.:

✓ zgodność zaplanowanych stawek z Katalogiem maksymalnych dopuszczalnych stawek dla 

przykładowych towarów i usług w Konkursie- załącznik nr 11 do Regulaminu

✓ prawidłowy poziom wkładu własnego (minimum 5%) – wkład własny na poziomie 4,99% 

jest nieprawidłowy.
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https://www.rpo.malopolska.pl/download/Dotacje%20POWER%20121%202020/11_Zacznik_nr_11_Katalog_stawek_.pdf


Kryterium premiujące nr 1

Projekt jest skierowany w co najmniej 80% do osób bezrobotnych 

niezarejestrowanych w urzędzie pracy. 1

WAGA: 5 pkt  

KRYTERIA PREMIUJĄCE NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU/POPRAWIE 56



Negocjacje

✓ Negocjacje stanowią oddzielny etap oceny.

✓ Kryterium negocjacji jest obligatoryjnie stosowane jedynie w przypadku projektów 

skierowanych do etapu negocjacji. 

✓ Negocjacje są prowadzone co do zasady do wyczerpania kwoty przeznaczonej na 

dofinansowanie projektów w konkursie na dany subregion – poczynając od projektu, który 

uzyskał najlepszą ocenę. 

✓ Niepodjęcie negocjacji w wyznaczonym terminie oznacza negatywną ocenę kryterium 

kończącego negocjacje i brak możliwości przyznania dofinansowania.
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Kryterium kończące negocjacje

Czy negocjacje w ramach projektu zakończyły się wynikiem pozytywnym?

1) Czy negocjacje podjęto w wyznaczonym przez IOK terminie?

2) Czy do wniosku zostały wprowadzone korekty wskazane przez oceniających 

w kartach oceny projektu lub przez przewodniczącego KOP, lub inne zmiany 

wynikające z ustaleń dokonanych podczas negocjacji?

3) Czy KOP uzyskał od wnioskodawcy informacje i wyjaśnienia dotyczące 

określonych zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach 

oceny projektu lub przewodniczącego KOP?

4) Czy do wniosku zostały wprowadzone inne zmiany niż wynikające z kart oceny 

projektu lub uwag przewodniczącego KOP lub ustaleń wynikających z procesu 

negocjacji?
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Rodzaje warunków na etapie negocjacji

PRIORYTETOWE DODATKOWE

NEGOCJACJE

Konieczne do uwzględnienia 
we wniosku

Polepszające jakość projektu
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Kryterium kończące negocjacje - błędy

Przykłady błędów skutkujących odrzuceniem wniosku z powodu niespełnienia 

kryterium negocjacyjnego:

✓ Podjęcie negocjacji np. jeden dzień po upływie wyznaczonego terminu.

✓ Wprowadzenie do wniosku nieuprawnionych zmian niezwiązanych z zakresem 

negocjacji np. wprowadzenie dodatkowych pozycji budżetowych, zmiana wartości 

jednego ze wskaźników, wprowadzenie nowego kryterium rekrutacji lub usunięcie 

dotychczasowego kryterium rekrutacji.
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Stawka jednostkowa 
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Stawka jednostkowa na samozatrudnienie

✓ Wartość stawki jednostkowej: 23 050 zł

✓ Nazwa wskaźnika rozliczającego stawkę jednostkową: Liczba osób, które podjęły 

działalność gospodarczą

✓ Definicja wskaźnika rozliczającego stawkę jednostkową:

Do osiągniętej wartości wskaźnika można wliczyć osobę (uczestnika/uczestniczkę projektu EFS), 

która łącznie spełnia następujące warunki:

▪ zarejestrowała działalność w CEiDG lub KRS

▪ podpisała umowę dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej opisanej w biznesplanie, 

zawierającą zobowiązanie do prowadzenia działalności nieprzerwanie przez minimalny okres 

12 miesięcy oraz

▪ otrzymała środki od beneficjenta na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 

wynikającej ze stawki jednostkowej.
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Dokumenty niezbędne do rozliczenia stawki

✓ Etap udzielania wsparcia: 

▪ Potwierdzenie wpisu do CEiDG albo KRS o rozpoczęciu działalności gospodarczej wraz z datą jej 

rozpoczęcia

▪ Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej

▪ Kopia potwierdzenia przelewu dofinansowania na rachunek uczestnika projektu wskazany w umowie 

dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

✓ Etap po zakończeniu minimalnego okresu utrzymania działalności gospodarczej: 

▪ Potwierdzenia nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej w wymaganym okresie (na 

podstawie informacji zawartych w CEiDG albo KRS), które podlegają archiwizacji przez beneficjenta 
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Dokumenty niezbędne do rozliczenia stawki

✓ Obowiązki beneficjenta w okresie monitorowania utrzymania działalności (12 m-cy)

▪ Kontrola prowadzonej działalności gospodarczej 

▪ Pozyskanie przez beneficjenta potwierdzenia opłacania przez uczestnika projektu EFS składek ZUS 

✓ Warunki kwalifikowalności stawki: 

▪ Utrzymanie działalności gospodarczej przez minimalny wymagany okres (12 m-cy)

▪ Potwierdzenie prowadzenia przez uczestnika projektu EFS dofinansowanej działalności gospodarczej
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Jak prawidłowo uzupełnić szczegółowy budżet projektu?

① Dodając wydatek konieczne jest w pierwszej kolejności oznaczenie  „check box” –

stawka jednostkowa. 
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Pytania dotyczące naboru można kierować do WUP w Krakowie:

✓ Pisemnie: efs@wup-krakow.pl, 

✓ Telefonicznie: tel. 12 428 78 05 

Katarzyna Kacprzak lub Sylwia Pawłowska.


