
Doświadczenia wynikające z oceny wniosków –
najczęściej występujące błędy w projektach

Kielce, 31 marca 2016



W ramach konkursów ogłoszonych w 2015 roku w ramach RPO WŚ 
złożono do WUP :
- 145 wniosków na realizację Poddziałania 10.2.1
- 79 wniosków na realizację Poddziałania 10.4.1

Wyniki oceny 
Poprawne 
formalnie

Poprawne 
merytorycznie

Liczba zawartych 
umów

10.2.1 85 20 20

10.4.1 63 30 15



BŁĘDY FORMALNE

W treści wniosku nie podano informacji, że partnerzy nie podlegają wykluczeniu  z możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie ***

Łączny obrót wnioskodawcy i partnera jest mniejszy niż wartość wydatków w projekcie w 2016 roku 
(jest to rok kalendarzowy, w którym wartość wydatków jest najwyższa*

W opisie grupy docelowej nie wskazano, że w przypadku  osób zarejestrowanych jako bezrobotne 
wsparcie będzie kierowane wyłącznie do osób, dla których ustalono pierwszy (bezrobotni aktywni) lub 
drugi profil pomocy (bezrobotni wymagający wsparcia)***

Wnioskodawca nie zobowiązał się do osiągnięcia wymaganych poziomów efektywności 
zatrudnieniowej dla wskazanych grup docelowych.**

Założono niższy (43%) od wymaganego poziom efektywności zatrudnieniowej dla uczestników 
niekwalifikujących się do innych wymienionych grup docelowych*



BŁĘDY FORMALNE c.d.

Brak doświadczenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
zatrudnienia.

Projektodawca nie wskazał w treści wniosku, że prowadził działalność polegającą na 
udzielaniu dotacji.

Wnioskodawca nie zapewnił wszystkim uczestnikom 3 form wsparcia***

Formy wsparcia są nieadekwatne do typu projektów możliwych do realizacji w ramach 
konkursu.

Formy wsparcia nie są możliwe do realizacji w ramach projektu. SzOOP RPOWŚ oraz 
dokumentacja konkursowa  nie przewidują takich form wsparcia jak : „realizacja bonów 
szkoleniowych i bonów stażowych”.

Nie przewidziano uczestnictwa osób biernych zawodowo (pomimo, iż kryterium dostępu 
przewiduje, że 10% uczestników musi należeć do tej kategorii osób).

W opisie grupy docelowej Projektodawca wskazuje, że stanowić ją będą kobiety 
zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 20 tys. mieszkańców, nie 
określa natomiast jaki procent uczestników stanowić będą mieszkańcy terenów wiejskich.



BŁĘDY MERYTORYCZNE

KRYTERIA DOSTĘPU I HORYZONTALNE 

Błędnie wyliczony wkład własny (zbyt niski zapewniony wkład własny)

OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU  Z WŁAŚCIWYM CELEM SZCZEGÓŁOWYM PRIORYTETU 
INWESTYCYJNEGO
10.2.1
Zbyt niskie wartości wskaźników (np. „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu”)

Brak wskazania dokumentów,  które mogą stanowić  źródło pomiaru wskaźnika efektywności 
zatrudnieniowej.

Błędny sposób pomiaru wskaźników. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”, musi być monitorowana przez 3 
miesiące od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.

Brak  wskaźnika produktu „Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie”. 
Jeżeli projekt nie przewiduje wsparcia dla osób niepełnosprawnych wskaźnik powinien być 
uwzględniony z wartością docelową 0.



BŁĘDY MERYTORYCZNE

OCENA ZGODNOŚCI PROJEKTU  Z WŁAŚCIWYM CELEM SZCZEGÓŁOWYM PRIORYTETU 
INWESTYCYJNEGO
10.4.1

Wartość wskaźnika pn. „Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej powinna zostać ustalona na wyższym poziomie niż wartość wskaźnika „Liczba osób 
pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, gdyż 
Wnioskodawca powinien uwzględnić wskaźniki przewidziane do osiągnięcia w ramach Poddziałania 10.4.1 
znajdujące się w SZOOP oraz w Regulaminie konkursu (patrz str. 17 Regulaminu).

Zgodnie z Regulaminem konkursu we wniosku należało wpisać obligatoryjnie („ręcznie”, nie poprzez wybór z 
listy rozwijanej) wskaźniki „specyficzne dla projektu”, również w przypadku wartości zerowej,   tj. liczba 
obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, liczba osób objętych 
szkoleniami/doradztwem  w zakresie kompetencji cyfrowych, liczba projektów, w których sfinansowano koszty 
racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.**

Błędnie określone źródła pozyskania danych do pomiaru określonych wskaźników (np. protokoły KOW w 
przypadku wskaźnika Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej)



BŁĘDY MERYTORYCZNE

DOBÓR GRUPY DOCELOWEJ - OSÓB I/LUB INSTYTUCJI
10.2.1

Opis potrzeb i oczekiwań uczestników jest bardzo lakoniczny i zdawkowy, nie uwzględnia specyfiki GD 
projektu.**

Brak analizy potrzeb szkoleniowych GD **

Grupa docelowa opisana została jako jednorodna całość charakteryzująca się tymi samymi cechami, 
pomimo, iż składa się z różnych podgrup.**

Niewłaściwie zidentyfikowane bariery uczestnictwa , ogólnie zidentyfikowane bariery uczestnictwa, 
bez uwzględnienia wszystkich kategorii stanowiących GD **

W przypadku zdefiniowanych szkoleń zawodowych nie zastosowano odpowiednich kryteriów 
rekrutacji selekcjonujących kandydatów pod kątem predyspozycji i możliwości wykonywania danego 
zawodu ***

Zbyt ogólnikowy lub chaotyczny opis procesu rekrutacji , brak wskazania kryteriów rekrutacji lub brak 
wag punktowych dla poszczególnych kryteriów ***



BŁĘDY MERYTORYCZNE

DOBÓR GRUPY DOCELOWEJ - OSÓB I/LUB INSTYTUCJI

10.2.1

Brak wskazania w jaki sposób będzie określana kolejność na liście osób zakwalifikowanych do udziału*

Brak równowagi pomiędzy poszczególnymi formami wsparcia(np. nadmierny akcent na poradnictwo 
zawodowe, pominięcie lub zmarginalizowanie pośrednictwa pracy) *

10.4.1

Opis potrzeb i oczekiwań uczestników jest bardzo lakoniczny i zdawkowy, nie uwzględnia specyfiki 
wszystkich grup stanowiących GD projektu. **

Niewłaściwie zidentyfikowane bariery uczestnictwa *

Sposób rekrutacji uczestników projektu opisany został bez uwzględnienia zapisów  z „Wytycznych 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości **

Wnioskodawca nie przewidział sposobu (mechanizmu) zapewnienia zakładanej proporcji kobiet i 
mężczyzn w projekcie, a także wymaganego procentowego udziału mieszkańców obszarów wiejskich.



BŁĘDY MERYTORYCZNE

TRAFNOŚĆ DOBORU ZADAŃ I ICH OPIS W KONTEKŚCIE OSIĄGNIĘCIA CELÓW/WSKAŹNIKÓW PROJEKTU
10.2.1 
Nieracjonalny harmonogram wsparcia , np. zbyt duża  liczba dni szkoleniowych w kontekście ogólnej liczby 
godzin szkoleniowych, zbyt długi proces rekrutacji

Zbyt ogólnikowy opis sposobu realizacji zadań (brak wskazania miejsca realizacji i sposobu 
organizowania wsparcia doradczo-szkoleniowego, brak liczby godzin i zakresu wsparcia doradczego, 
liczebności grup, brak programu szkoleń, rodzaj certyfikatu i podmiot uprawniony do jego 
wydawania)***

Brak wsparcia zapewniającego przezwyciężenie barier uczestnictwa (np. zwrotu kosztów dojazdu, 
opieki nad osobami zależnymi) *

Nie zapewniono dostępności dla osób niepełnosprawnych (brak informacji na ten temat)*

Wsparcie szkoleniowe niedostosowane do charakterystyki grupy docelowej (np. szkolenie „pilot lub 
przewodnik wycieczek zagranicznych” , „Dietetyk”, „Pracownik biurowy” , Masaż Spa&Welles”, 
„Recepcjonista” dla osób z niskimi kwalifikacjami), tożsama uwaga w przypadku większości wniosków) 
***
Brak uzasadnienia proponowanych szkoleń zawodowych w kontekście zapotrzebowania zgłaszanego 
przez pracodawców ***

Nieuzasadnienia realizacja doradztwa indywidualnego (całości lub części), w sytuacji gdy część tematyki w jest 
wspólna dla wszystkich UP



BŁĘDY MERYTORYCZNE

TRAFNOŚĆ DOBORU ZADAŃ I ICH OPIS W KONTEKŚCIE OSIĄGNIĘCIA CELÓW/WSKAŹNIKÓW PROJEKTU
10.4.1

Nieracjonalny harmonogram wsparcia np. zbyt późne wypłacanie dotacji**

Zbyt ogólnikowy opis sposobu realizacji zadań (brak wskazania miejsca realizacji i sposobu organizowania 
wsparcia doradczo-szkoleniowego, brak liczby godzin  (jeśli nie wskazano, że będzie zgodna z Wytycznymi 
WUP)i zakresu wsparcia doradczego, liczebności grup ) *

Brak uzasadnienia dla proponowanych dodatkowych form wsparcia (tj. np. płaszczyzna internetowa)*

Brak zapewnienia zwrotu kosztów dojazdu*

Wymagany wkład własny uczestników *

Nie zapewniono dostępności dla osób niepełnosprawnych (brak informacji na ten temat)*

Proponowane wsparcie niezgodne z Wytycznymi WUP np. liczba godzin doradztwa niezgodna z „Wytycznymi 
WUP w sprawie udzielania pomocy….”*



BŁĘDY MERYTORYCZNE

SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
10.2.1 i 10.4.1

Opis zarządzania projektem jest niespójny z opisem potencjału kadrowego**

ZAANGAŻOWANIE POTENCJAŁU WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW 
(O ILE DOTYCZY), W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI – 10.2.1 i 10.4.1

W opisie potencjału kadrowego wskazano osoby zatrudnione  na umowy cywilno-prawne**

Brak informacji dotyczących potencjału kadrowego i technicznego (nie uzupełniono tych punktów we 
wniosku)**

Zbyt lakoniczny opis potencjału*



BŁĘDY MERYTORYCZNE

DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW, KTÓRE PRZEŁOŻY SIĘ NA REALIZACJĘ PROJEKTU
10.2.1 i 10.4.1 

Brak doświadczenia na terenie realizacji projektu***

Brak wskazania instytucji, które mogłyby potwierdzić potencjał społeczny***

Brak doświadczenia w odniesieniu do grupy docelowej  do której kierowane będzie wsparcie**

Zbyt ogólnikowo opisane doświadczenie w zakresie obszaru realizacji projektu na rzecz grupy docelowej** 



BŁĘDY MERYTORYCZNE

PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA BUDŻETU PROJEKTU
10.2.1

Ujmowanie do kosztów bezpośrednich tych kosztów, które powinny zostać zaliczone do kosztów pośrednich 
np. koszty monitoringu albo promocji/rekrutacji, koszt pracownika merytorycznego do spraw refundacji 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.)**

Wysoki koszt jednostkowy, niska efektywność kosztowa wsparcia **

Brak uzasadnienia dla przyjętej wysokości kosztów (np. szkoleń zawodowych) **

Koszty niezgodne z Taryfikatorem *

Brak opisu  (parametrów tech.) sprzętu planowanego do zakupu w ramach doposażenia stanowiska pracy* 

Wnioskodawca ujmuje koszty o różnej tematyce szkoleń jako jedną usługę co utrudnia ocenę racjonalności i 
efektywności wydatków*

Wydatki niekwalifikowalne i nieuzasadnione związane z zakwestionowaniem potrzeby realizacji niektórych 
działań w części 4.1, np. tworzenie IPD, zbyt małe grupy szkoleniowe, doradztwo zawodowe, zawyżona liczba 
godzin szkoleniowych lub doradczych, coaching, wsparcie psychologiczne itp.



BŁĘDY MERYTORYCZNE

PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA BUDŻETU PROJEKTU
10.4.1

Ujmowanie do kosztów bezpośrednich tych kosztów, które powinny zostać zaliczone do kosztów pośrednich 
np. koszty monitoringu albo promocji/rekrutacji,**

Niekwalifikowane wydatki np. lunch dla członków KOB, na doradztwo powyżej liczby godzin wskazanych w 
Wytycznych, Koszt konferencji upowszechniającej*

Zawyżone koszty oceny wniosków o przyznanie wsparcia**

Błędne wyliczenie wkładu własnego (nie powodowało obniżenia punktacji) **

Brak uzasadnienia dla zaproponowanych niestandardowych kosztów (np. noclegi dla uczestników, koszty 
przygotowania materiałów autorskich, koszty wynagrodzenia moderatora, koszty przygotowania testów 
predyspozycji do prowadzenia DG, w tym za niezasadne uznane koszty dotyczące wynagrodzeń za ocenę 
formalną wniosków o przyznanie wsparcie finansowego) **

Wysoki koszt jednostkowy**

Nie zakreślono odpowiednich pól dotyczących pomocy de minimis *



Dziękuję za uwagę

Anna Lizis
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	                                                                        BŁĘDY MERYTORYCZNE� �DOBÓR GRUPY DOCELOWEJ - OSÓB I/LUB INSTYTUCJI��10.2.1� �Brak wskazania w jaki sposób będzie określana kolejność na liście osób zakwalifikowanych do udziału*��Brak równowagi pomiędzy poszczególnymi formami wsparcia(np. nadmierny akcent na poradnictwo zawodowe, pominięcie lub zmarginalizowanie pośrednictwa pracy) *��10.4.1��Opis potrzeb i oczekiwań uczestników jest bardzo lakoniczny i zdawkowy, nie uwzględnia specyfiki wszystkich grup stanowiących GD projektu. **� � Niewłaściwie zidentyfikowane bariery uczestnictwa *��Sposób rekrutacji uczestników projektu opisany został bez uwzględnienia zapisów  z „Wytycznych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości **��Wnioskodawca nie przewidział sposobu (mechanizmu) zapewnienia zakładanej proporcji kobiet i mężczyzn w projekcie, a także wymaganego procentowego udziału mieszkańców obszarów wiejskich.��
	                                                                        BŁĘDY MERYTORYCZNE� ��TRAFNOŚĆ DOBORU ZADAŃ I ICH OPIS W KONTEKŚCIE OSIĄGNIĘCIA CELÓW/WSKAŹNIKÓW PROJEKTU� 10.2.1 �Nieracjonalny harmonogram wsparcia , np. zbyt duża  liczba dni szkoleniowych w kontekście ogólnej liczby godzin szkoleniowych, zbyt długi proces rekrutacji��Zbyt ogólnikowy opis sposobu realizacji zadań (brak wskazania miejsca realizacji i sposobu organizowania wsparcia doradczo-szkoleniowego, brak liczby godzin i zakresu wsparcia doradczego, liczebności grup, brak programu szkoleń, rodzaj certyfikatu i podmiot uprawniony do jego wydawania)***��Brak wsparcia zapewniającego przezwyciężenie barier uczestnictwa (np. zwrotu kosztów dojazdu, opieki nad osobami zależnymi) *��Nie zapewniono dostępności dla osób niepełnosprawnych (brak informacji na ten temat)*��Wsparcie szkoleniowe niedostosowane do charakterystyki grupy docelowej (np. szkolenie „pilot lub przewodnik wycieczek zagranicznych” , „Dietetyk”, „Pracownik biurowy” , Masaż Spa&Welles”, „Recepcjonista” dla osób z niskimi kwalifikacjami), tożsama uwaga w przypadku większości wniosków) ***�Brak uzasadnienia proponowanych szkoleń zawodowych w kontekście zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców ***��Nieuzasadnienia realizacja doradztwa indywidualnego (całości lub części), w sytuacji gdy część tematyki w jest wspólna dla wszystkich UP�
	                                                                        BŁĘDY MERYTORYCZNE� �� �TRAFNOŚĆ DOBORU ZADAŃ I ICH OPIS W KONTEKŚCIE OSIĄGNIĘCIA CELÓW/WSKAŹNIKÓW PROJEKTU�10.4.1�� Nieracjonalny harmonogram wsparcia np. zbyt późne wypłacanie dotacji**��Zbyt ogólnikowy opis sposobu realizacji zadań (brak wskazania miejsca realizacji i sposobu organizowania wsparcia doradczo-szkoleniowego, brak liczby godzin  (jeśli nie wskazano, że będzie zgodna z Wytycznymi WUP)i zakresu wsparcia doradczego, liczebności grup ) *��Brak uzasadnienia dla proponowanych dodatkowych form wsparcia (tj. np. płaszczyzna internetowa)*��Brak zapewnienia zwrotu kosztów dojazdu*��Wymagany wkład własny uczestników *��Nie zapewniono dostępności dla osób niepełnosprawnych (brak informacji na ten temat)*�� Proponowane wsparcie niezgodne z Wytycznymi WUP np. liczba godzin doradztwa niezgodna z „Wytycznymi WUP w sprawie udzielania pomocy….”*�
	                                                                        BŁĘDY MERYTORYCZNE� �� � SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM�10.2.1 i 10.4.1��Opis zarządzania projektem jest niespójny z opisem potencjału kadrowego**�� ZAANGAŻOWANIE POTENCJAŁU WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW �(O ILE DOTYCZY), W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI – 10.2.1 i 10.4.1��W opisie potencjału kadrowego wskazano osoby zatrudnione  na umowy cywilno-prawne**��Brak informacji dotyczących potencjału kadrowego i technicznego (nie uzupełniono tych punktów we wniosku)**� �Zbyt lakoniczny opis potencjału*���
	                                                                        BŁĘDY MERYTORYCZNE� �� � DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW, KTÓRE PRZEŁOŻY SIĘ NA REALIZACJĘ PROJEKTU�10.2.1 i 10.4.1 ��Brak doświadczenia na terenie realizacji projektu***��Brak wskazania instytucji, które mogłyby potwierdzić potencjał społeczny***��Brak doświadczenia w odniesieniu do grupy docelowej  do której kierowane będzie wsparcie**��Zbyt ogólnikowo opisane doświadczenie w zakresie obszaru realizacji projektu na rzecz grupy docelowej** ����
	                                                                        BŁĘDY MERYTORYCZNE� �� � PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA BUDŻETU PROJEKTU�10.2.1��Ujmowanie do kosztów bezpośrednich tych kosztów, które powinny zostać zaliczone do kosztów pośrednich np. koszty monitoringu albo promocji/rekrutacji, koszt pracownika merytorycznego do spraw refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.)**��Wysoki koszt jednostkowy, niska efektywność kosztowa wsparcia **��Brak uzasadnienia dla przyjętej wysokości kosztów (np. szkoleń zawodowych) **��Koszty niezgodne z Taryfikatorem *��Brak opisu  (parametrów tech.) sprzętu planowanego do zakupu w ramach doposażenia stanowiska pracy* ��Wnioskodawca ujmuje koszty o różnej tematyce szkoleń jako jedną usługę co utrudnia ocenę racjonalności i efektywności wydatków*��Wydatki niekwalifikowalne i nieuzasadnione związane z zakwestionowaniem potrzeby realizacji niektórych działań w części 4.1, np. tworzenie IPD, zbyt małe grupy szkoleniowe, doradztwo zawodowe, zawyżona liczba godzin szkoleniowych lub doradczych, coaching, wsparcie psychologiczne itp.�
	                                                                        BŁĘDY MERYTORYCZNE� �� � PRAWIDŁOWOŚĆ SPORZĄDZENIA BUDŻETU PROJEKTU�10.4.1��Ujmowanie do kosztów bezpośrednich tych kosztów, które powinny zostać zaliczone do kosztów pośrednich np. koszty monitoringu albo promocji/rekrutacji,**�� Niekwalifikowane wydatki np. lunch dla członków KOB, na doradztwo powyżej liczby godzin wskazanych w Wytycznych, Koszt konferencji upowszechniającej*��Zawyżone koszty oceny wniosków o przyznanie wsparcia**��Błędne wyliczenie wkładu własnego (nie powodowało obniżenia punktacji) **��Brak uzasadnienia dla zaproponowanych niestandardowych kosztów (np. noclegi dla uczestników, koszty przygotowania materiałów autorskich, koszty wynagrodzenia moderatora, koszty przygotowania testów predyspozycji do prowadzenia DG, w tym za niezasadne uznane koszty dotyczące wynagrodzeń za ocenę formalną wniosków o przyznanie wsparcie finansowego) **��Wysoki koszt jednostkowy**��Nie zakreślono odpowiednich pól dotyczących pomocy de minimis *��
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