1. Budżet projektu.
W związku z ogłoszeniem konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18 oraz zgłaszanymi przez
Państwa wątpliwościami dotyczącymi konstruowania budżetu poniżej przedstawiamy stanowisko WUP
w tej kwestii.
Przykład poprawnie skonstruowanego budżetu projektu.
Założenia projektowe:
Grupa docelowa projektu to 60 osób, w tym:
- 50 osób pozostających bez pracy,
- 10 osób pracujących.
Okres realizacji projektu: 01.01.2019-31.12.2019
Forma wsparcia: w ramach projektu przewiduje się realizację IPD oraz poradnictwo zawodowe i/lub
pośrednictwo pracy dla każdego uczestnika projektu. Ponadto na podstawie zidentyfikowanych w IPD
potrzeb każdy uczestnik otrzyma co najmniej jedną dodatkową formę wsparcia np.: staż, szkolenie
zawodowe. Projekt rozliczany jest w oparciu o stawki jednostkowe.
W sytuacji, gdy w projekcie zakładany jest udział zarówno osób niepracujących, jak i pracujących, we
wniosku o dofinansowanie należy wyszczególnić 2 odrębne zadania. Zadanie 1- dotyczyć będzie
aktywizacji zawodowej osób niepracujących, natomiast Zadanie 2- aktywizacji zawodowej osób
pracujących.
W celu skalkulowania budżetu mnożymy liczbę uczestników projektu w danej kategorii przez 100%
stawki jednostkowej dla tej kategorii. Np. mając w projekcie 50 osób pozostających bez pracy
w szczegółowym budżecie projektu mnożymy 50 osób x 11 550 zł. Łączna wartość kosztów
bezpośrednich w zadaniu 1 wyniesie: 577 500 zł.
Dodatkowo w projekcie zakładamy udział 10 osób pracujących (zadanie 2). W związku z czym
mnożymy liczbę osób przez 100% stawki jednostkowej dla osób pracujących (tj. 10 osób x 4 780 zł =
47 800 zł). Tyle będą stanowić koszty bezpośrednie w ramach zadania 2.
Ponadto należy pamiętać, aby w szczegółowym budżecie projektu odznaczyć na „TAK” pole typu
checkbox „Stawka jednostkowa (T/N)”.
W ramach przedstawionego przykładu łączna wartość kosztów bezpośrednich w projekcie wyniesie
625 300 zł i od tej kwoty odpowiednio wyliczane będą koszty pośrednie. W przypadku projektów o
wartości kosztów bezpośrednich do 830 000,00 zł włącznie – koszty pośrednie stanowić powinny 25%
kosztów bezpośrednich.
Tak więc koszty pośrednie w projekcie wyniosą 625 300,00 zł x 25% = 156 325,00 zł
Łączna wartość projektu wyniesie 781 625,00 zł. W niniejszej kwocie zawarty jest wkład własny, który
powinien zostać wniesiony w każdym projekcie w wysokości co najmniej 5,00 % wartości projektu.
W niniejszym przykładzie wkład własny powinien wynosić co najmniej 39 081,25 zł – i będzie
wniesiony w ramach kosztów pośrednich.
Reasumując wartość projektu ogółem to 781 625,00 zł, w tym dofinansowanie projektu to 742 543,75
zł. Wkład własny projektu to 39 081,25 zł.
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Opis każdego zadania (do limitu 3000 znaków) powinien dotyczyć wyłącznie obligatoryjnych form
wsparcia oraz kolejnej/ych form/y dostosowanej/ych do potrzeb uczestników, zgodnie
z opracowanym IPD.
Kolejne formy wsparcia powinny być opisywane przede wszystkim pod kątem spełnienia kryteriów
zawartych w Regulaminie konkursu. Przykładowo w ramach opisu szkoleń w treści wniosku powinna
znaleźć
się
m.in.
informacja,
że
prowadzą
one
do
zdobycia
kwalifikacji
lub kompetencji w zawodach oczekiwanych
przez pracodawców w województwie
lub powiecie/powiatach, z których pochodzą uczestnicy projektu lub w których uczestnicy planują
podjąć zatrudnienie (w oparciu o dane wynikające z badania „Barometr zawodów”, najbardziej
aktualnego na dzień opracowania IPD). W przypadku staży powinny być one realizowane zgodnie z
zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 88 z
27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, jak również uwzględniać
opracowane przez WUP Szczecin Standardy szkoleń i staży w projektach realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Należy podkreślić, że całościowo budżet projektu oraz opis zadań podlegają ocenie merytorycznej
przez członków Komisji Oceny Projektów pod kątem zasadności, celowości i racjonalności wydatków,
ich uzasadnienia i potrzeby z uwzględnieniem specyfiki konkursu zakładającego rozliczenie wydatków
przy pomocy stawki jednostkowej.

2. Kryterium premiujące.
Kryterium premiujące dotyczące posiadania dwuletniego doświadczenia w prowadzeniu działalności
w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób młodych do 29 roku życia dotyczy posiadania
dwuletniego doświadczenia łącznie bez ograniczeń czasowych, w jakim to doświadczenie było
nabywane, oraz bez ograniczeń co do jego ciągłości.

