
 

 

Operacja Kwalifikacja! 
 

Numer umowy o 
dofinansowanie 

RPPK.09.05.00-18-0006/18-00 z dnia 30 listopada 2018r. 

Wartość projektu 9 688 791,94 zł 

Kwota dofinansowania 8 719 912,73 zł 

Program Europejski Fundusz Społeczny 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie  
Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych 

Okres realizacji 01.03.2019 – 31.12.2022 

Beneficjent Lider Projektu: Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. 
Partner Projektu: Fundacja Rozwoju Społeczno Gospodarczego „INWENCJA” 

Cel projektu Podniesienie kwalifikacji i uzyskanie stosownych uprawnień/ certyfikatów itp. potwierdzających kwalifikacje do 31.12.2022 przez min. 970 
Uczestników Projektu (330K) spośród 2 423 UP (823K) - os. dorosłych, zamieszkujących teren powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, 
dębicki, leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski woj. podkarpackiego (WP) poprzez uczestnictwo w kursach realizowanych w ramach 
projektu. 

 

GRUPA DOCELOWA: 

Grupę docelową stanowi 2 423 (w tym 823 K, co stanowi 34%) osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski 

WP lub spoza w/w subregionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie jednego z powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, 

leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski, oraz które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie WP (z wyłączeniem 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) i które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji 

zawodowych, w szczególności os. starsze i o niskich kwalifikacjach (stanowiący co najmniej 60% ogółu gr. docelowej, (specyficzne kryterium nr 8), tj. 1 455os. (w tym 

495K)) zgodnie z szacowaną strukturą: 

• 320os. powyżej 50 r. ż. (w tym 109K) - stanowiące 22% z 1455 osób 

• 1 135os. o niskich kwalifikacjach (w tym 386K) - stanowiące 78% z 1455 osób 
 



 

REKRUTACJA: 

Rekrutacja ma charakter otwarty.  

Kryteria rekrutacji: 

1. Formalne (wymagane spełnienie łącznie wszystkich kryteriów; ocena spełnia (1pkt)/nie spełnia (0pkt)): 

• przedłożenie kompletu poprawnie uzupełnionych dok. rekrut. Źródło weryfikacji (ŹW): dokumenty + wgląd w dokument tożsamości 

• os. dorosłe mające w dniu rozp. udziału w proj. ukończony 18 r.ż. ŹW: ośw. 

• os. z obszaru WP, subregionu SR, ŹW: ośw. 

2. Finansowe (gospodarstwo dom. definiowane wg definicji GUS) ŹW: kwestionariusz wraz z dok. weryfikującym (np. formularz PIT za poprzedni rok lub zaświadczenie o dochodach 

wydane przez pracodawcę/ów lub inne dokumenty określające dochód na osobę): 

• 20pkt: os. osiągające miesięczny dochód gospodarstwa domowego przypadający na 1 osobę w gospodarstwie domowym poniżej 1250,00 zł netto 

• 10pkt: os. osiągające miesięczny dochód gospodarstwa domowego przypadający na 1 osobę w gospodarstwie domowym na poziomie 1250,00 zł – 2500,00 zł netto 

• 0pkt: os. osiągające miesięczny dochód gospodarstwa domowego przypadający na 1 osobę w gospodarstwie domowym powyżej 2500,00 zł netto oraz osoby, które nie złożą 

oświadczenia o dochodach 

3. Merytoryczne (kryterium określające czy UP może zostać objęty więcej niż jedną UR i/lub droższą UR od przyjętej średniej – w zależności od wyboru UP) 

• 10pkt: os. wybierające kurs kwalifikacyjny wpisują się w zawody deficytowe, tj. kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, spawacze, operatorzy i mechanicy 

sprzętu do robót ziemnych. Jednocześnie WN zobowiązuje się do corocznej aktualizacji listy zawodów deficytowych i przedstawiania do WUP do akceptacji. 

4. Premiujące: 

• 15pkt.: os. niepełnosprawne (pod warunkiem, że ich niepełnosprawność nie stanowi wykluczenia w myśl przepisów krajowych w zakresie kwalifikacji) ŹW: zaśw.o 

niepełnosprawności 

• 20pkt.: os. powyżej 50 r. ż. ŹW: ośw. 

• 20pkt.: os. o niskich kwalifik. (wykształc. na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynar. Klasyfik. Standardów Eduk. ISCED 2011) ŹW.: ośw. 

• 10pkt.: os. posiadające status bezrob.. ŹW: zaśw.z PUP 

• 5pkt.: kobiety. ŹW: formularz rekr. 

5. Pomocnicze: kolejność zgłoszeń (na podst. nadanego nr) 

 

Kandydat samodzielnie wybiera Usługę Rozwojową w ramach jednego z poniższych zmierzających do uzyskania kwalifikacji Usług Rozwojowych dostępnych w 

Bazie Usług Rozwojowych (BUR) sklasyfikowanych jako zawodowe z wyłączeniem kursów językowych i TIK: 



 

a) kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

b) kursy umiejętności zawodowych, 

c) inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych. 

 

Ze względu na uzyskane punkty w kryterium dochodowym, ma do wyboru możliwe dla niego ścieżki wsparcia: 

PODOBIEŃSTWA WYSTĘPUJACE WE WSZYSTKICH ŚCIEŻKACH WSPARCIA 

 ŚCIEŻKA A) PREFINANSOWANIE KOSZTU 

USŁUGI ROZWOJOWEJ 

ŚCIEŻKA B) UDZIELENIE PROMESY (FORMA 

BONU SZKOLENIOWEGO) 

ŚCIEŻKA C) REFUNDACJA KOSZTU USŁUGI 

ROZWOJOWEJ 

Umowa o 

dofinansowanie 

usługi rozwojowej 

Operator podpisuje z Uczestnikiem Projektu umowę dofinansowania Usługi Rozwojowej regulującą prawa i obowiązki stron wynikające z wybranej przez Uczestnika 

Projektu ścieżki, tj. wskazującą: 

− zakres tematyczny dofinansowanej usługi rozwojowej,  

− jednostkowy koszt usługi dla danego Uczestnika Projektu wraz z wyliczonym wkładem własnym, 

− termin realizacji wsparcia (kursu oraz certyfikacji), 

− zobowiązania Uczestnika Projektu do ukończenia przewidzianej dla niego ścieżki kształcenia wraz ze wskazaniem sankcji przewidzianych za ich 
niedopełnienie.  

Procedura 

rozliczenia usługi 

rozwojowej 

Uczestnik Projektu w ciągu 10 dni roboczych po zrealizowaniu usługi rozwojowej składa u Operatora wniosek rozliczeniowy wraz z niezbędnymi do rozliczenia 

dokumentami określonymi w umowie z Operatorem (np. certyfikat, zaświadczenie ukończenia, ankieta oceniająca usługę rozwojową, potwierdzenie udziału w 

egzaminie i jego wynik, faktura wystawiona na Uczestnika Projektu oraz opcjonalnie potwierdzenie zapłaty za egzamin). 

Wydłużenie 

terminu 

rozliczenia w 

szczególnych 

przypadkach 

W szczególnych przypadkach Operator może wydłużyć 10-dniowy termin na wniosek Uczestnika Projektu z podaniem przez Uczestnika Projektu przyczyny i 

terminu wydłużenia – zgodnie z wzorem wniosku dostępnym na stronie internetowej: 

http://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/. 

RÓŻNICE WYSTĘPUJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH ŚCIEŻKACH WSPARCIA 

 ŚCIEŻKA A) PREFINANSOWANIE KOSZTU 

USŁUGI ROZWOJOWEJ 

ŚCIEŻKA B) UDZIELENIE PROMESY (FORMA 

BONU SZKOLENIOWEGO) 

ŚCIEŻKA C) REFUNDACJA KOSZTU USŁUGI 

ROZWOJOWEJ 

http://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/


 

Dodatkowe 

procedury 

niezbędne do 

podpisania 

umowy  

PROCEDURA WEKSLOWA 

- podpisanie weksla in blanco przez Uczestnika 

Projektu, 

- przedłożenie deklaracji wekslowej do weksla in 

blanco z poręczeniem, przez wystawcę weksla, 

poręczyciela oraz jeśli dotyczy współmałżonka 

poręczyciela, oświadczenia poręczyciela oraz jeśli 

dotyczy współmałżonka poręczyciela, 

kwestionariusza poręczyciela). 

Brak. Brak. 

Procedura 

wnoszenia wkładu 

własnego i 

wnoszenia wpłaty 

za realizację 

usługi rozwojowej 

Operator wpłaca na konto Uczestnika Projektu 

wartość usługi pomniejszoną o wkład własny 

(stanowiący co do zasady 10% wsparcia, tj. koszt 

kursu, walidacji wiedzy i proporcjonalne do tego 

koszty pośrednie).  

Uczestnik Projektu po otrzymaniu środków wnosi 

całość wartości usługi rozwojowej na konto Instytucji 

Szkoleniowej. 

Po zrealizowaniu usługi Uczestnik Projektu składa 

wniosek rozliczeniowy wraz z niezbędnymi do 

rozliczenia dokumentami określonymi w umowie z 

Operatorem do akceptacji przez Operatora. 

Uczestnik Projektu wnosi wkład własny na konto 

Operatora (stanowiący co do zasady 10% 

wsparcia, tj. koszt kursu, walidacji wiedzy i 

proporcjonalne do tego koszty pośrednie). 

Operator udziela Uczestnikowi Projektu promesę 

(w formie bonu szkoleniowego na realizację usługi 

rozwojowej o określonej wartości oraz określonym 

terminie ważności), tj. obietnicę zapłaty 

całkowitego kosztu (kwota dofinansowania + 

wkład własny otrzymany od Uczestnika Projektu) 

wybranej przez Uczestnika Projektu usługi 

rozwojowej.  

Następnie Uczestnik Projektu przekazuje bon do 

wybranej Instytucji Szkoleniowej. Instytucja 

Szkoleniowa na podstawie bonu, po zrealizowaniu 

usługi, wystawia fakturę na Uczestnika Projektu.  

Po zrealizowaniu usługi Uczestnik Projektu składa 

wniosek rozliczeniowy wraz z niezbędnymi do 

rozliczenia dokumentami określonymi w umowie z 

Operatorem. Po akceptacji wniosku 

rozliczeniowego przez Operatora, Operator 

dokonuje zapłaty do Instytucji Szkoleniowej. 

Uczestnik Projektu opłaca samodzielnie całość wartości 

usługi (wkład własny + kwota dofinansowania) na konto 

Instytucji Szkoleniowej. 

Po zrealizowaniu usługi Uczestnik Projektu składa 

wniosek rozliczeniowy wraz z niezbędnymi do 

rozliczenia dokumentami określonymi w umowie z 

Operatorem. Po akceptacji wniosku rozliczeniowego 

przez Operatora, Operator refunduje koszty wybranej 

przez Uczestnika Projektu usługi do wysokości wkładu 

własnego. 



 

Wybór ścieżki 

wsparcia a wybór  

osobno kursu 

i osobno 

egzaminu 

certyfikującego 

Brak wpływu. Brak możliwości wyboru ścieżki b) w przypadku 

wyboru przez Kandydata/-kę usługi rozwojowej, w 

przypadku której koszt usługi rozwojowej 

ponoszony jest zarówno do Instytucji Szkoleniowej 

oraz do Instytucji Certyfikującej. 

Brak wpływu. 

Zmiany ścieżki 

dofinansowania* 

Uczestnik Projektu przed podpisaniem umowy z 

Operatorem ma możliwość zmiany wybranej przez 

siebie na etapie składania formularza 

rekrutacyjnego ścieżki wsparcia, jedynie w 

przypadku zmiany ścieżki wsparcia ze ścieżki a) na 

ścieżkę b) (z wyjątkiem usługi rozwojowej w 

przypadku której koszt usługi rozwojowej ponoszony 

jest zarówno do Instytucji Szkoleniowej oraz do 

Instytucji Certyfikującej) lub c).  

Uczestnik Projektu przed podpisaniem umowy z 

Operatorem ma możliwość zmiany wybranej przez 

siebie na etapie składania formularza 

rekrutacyjnego ścieżki wsparcia, jedynie w 

przypadku zmiany ścieżki wsparcia ze ścieżki b) 

na ścieżkę c). 

Operator nie dopuszcza możliwości zmiany wybranej 

na etapie składania formularza rekrutacyjnego ścieżki 

wsparcia. 

Dodatkowe 

kryterium 

rekrutacji – wybór 

ścieżki wsparcia** 

0 pkt 5 pkt 10 pkt 

*Ścieżka wsparcia może zostać zmieniona jedynie na pisemny wniosek Uczestnika Projektu.  

**Operator informuje jednocześnie, że w przypadku zmiany ścieżki wsparcia przez Uczestnika Projektu liczba punktów uzyskana przez Uczestnika Projektu na etapie oceny formularza 

rekrutacyjnego nie ulega zmianie 

CZĘŚCIOWA ODPŁATNOŚĆ UCZESTNIKA PROJEKTU: 

Co do zasady Wnioskodawca nie planuje różnicować wysokości wkładu wnoszonego przez uczestnika i przyjmuje się, że wkład własny stanowić będzie 10% wartości 
kosztu kursu/szkolenia wraz z walidacją i certyfikacją nabytych kwalifikacji. 

WN przewiduje jednakże odstępstwa od tej reguły, w następujących przypadkach: 

● dla UP, który otrzyma wyższą liczbę punktów w kryterium finansowym, tj. osiąga niski przeciętny dochód gospodarstwa domowego przypadający na 1 osobę w 
gospodarstwie domowym, to taki UP, w przypadku wybrania kursu droższego niż przeciętne 3 635,16 (tj. 3 998,68 zł wartości wsparcia) i/lub więcej niż jeden kurs, 
od każdej kwoty wykraczającej poza przeciętną dla projektu liczony będzie wkład własny wynoszący 5% wartości. 

● dla UP, który otrzyma niższą liczbę punktów w kryterium finansowym, tj. osiąga wysoki przeciętny dochód gospodarstwa domowego przypadający na 1 osobę w 
gospodarstwie domowym, to taki UP będzie mógł wybrać kurs droższy niż przeciętne 3 635,16 (tj. 3 998,68 zł wartości wsparcia) i/lub więcej niż jeden kurs, pod 



 

warunkiem wniesienia wyższego wkładu własnego (tzn. od każdej kwoty wykraczającej poza przeciętną dla projektu liczony będzie wkład własny wynoszący 15% 
wartości). 

Status materialny będzie brany pod uwagę w oparciu o poniższe zasady: 

UP, który uzyskał 15 pkt w 

ramach kryterium dochodowego 

UP, który uzyskał 10 pkt w 

ramach kryterium dochodowego 

UP, który uzyskał 5 pkt w ramach 

kryterium dochodowego 

5% wkładu własnego 10% wkładu własnego 15% wkładu własnego 

10% wkładu własnego 10% wkładu własnego 10% wkładu własnego 

 

 

Oznacza to, że bez względu na status materialny UP, wkład własny za każdą pierwszą Usługę Rozwojową oraz za każdą Usługę Rozwojową, której wartość nie 
przekroczy 3 635,16 (tj. 3 998,68 zł wartości wsparcia) – wynosić będzie 10% wartości kursu (Różnicowanie wkładu własnego nie jest regułą / stanem domyślnym w 
projekcie). 

Natomiast status materialny będzie brany pod uwagę w przypadku gdy dany UP chciałby skorzystać z Usługi Rozwojowej droższej niż 3 635,16 (tj. 3 998,68 zł 
wartości wsparcia) albo jeśli chciałby skorzystać z kolejnej Usługi Rozwojowej, przy czym wartość będąca innym procentem liczona będzie od każdej nominalnej 
wartości liczbowej przekraczającej wartość 3 635,16 (tj. 3 998,68 zł wartości wsparcia). 

Ponadto Wnioskodawca informuje, że przewiduje możliwość udziału UP w kursach droższych niż wynikających z kryterium dostępu nr 1, w taki sposób, że nadwyżka 
ponad kwotę kwalifikowalną będzie pokrywana ze środków własnych uczestnika (oprócz wkładu własnego).  

 

wartość UR = 3 635,16 

wartość UR ≤ 3 635,16 

wartość UR > 3 635,16 


