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Typy projektów 

Typ projektu nr 1 lit. a – c zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WL
z dnia 26 listopada 2020 r., tj.:

1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
obejmujące:

a) usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności
niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

b) przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie działalności
gospodarczej,

c) wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej.



Kryteria wyboru projektów – kryteria formalne specyficzne 

1. Zakres wsparcia:

Co najmniej 80% grupy docelowej otrzyma bezzwrotne wsparcie finansowe (dotację) na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.

(typ projektu 1 lit. b).

2. Cross – financing i zakup środków trwałych:

a) Projekt nie uwzględnia wydatków objętych zakresem pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (cross-financingu).

b) Zakup środków trwałych w projekcie może dotyczyć wyłącznie kategorii wydatków związanych
z zapewnieniem realizacji zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

3. Doświadczenie wnioskodawcy:

Wnioskodawca posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w udzielaniu środków finansowych na
rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej (bezzwrotnych i/lub zwrotnych).

W przypadku projektów partnerskich, wnioskodawca (partner wiodący) posiada wymagane
doświadczenie.

4. Liczbawniosków:

Jeden podmiot składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu.

Kryterium dotyczy zarówno występowania podmiotu w charakterze wnioskodawcy (partnera
wiodącego), jak i partnera w projekcie.

TAK

TAK

TAK

NIE



Kryteria wyboru projektów – kryteria formalne specyficzne 

5. Liczebność grupy docelowej:

Projekt zakłada objęciewsparciem minimum 50 osób.

6. Okres realizacji projektu:

Wnioskodawca zapewni, że realizacja projektu zakończy się nie później niż w dniu 31 sierpnia 2023
roku.

NIE

NIE



Kryteria wyboru projektów – kryteria premiujące 

1. Wnioskodawca:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są wnioskodawcy posiadający siedzibę
co najmniej przez okres 12 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu na terenie województwa lubelskiego,
tj.:

a) w przypadku osób prawnych siedzibę organu zarządzającego podmiotu znajdującą się na terenie
województwa lubelskiego,

b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą adres głównego miejsca
wykonywania działalności wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej na tereniewojewództwa lubelskiego.

2. Skuteczność realizacji projektu:

Projekt zakłada utworzenie co najmniej 20% dodatkowych miejsc pracy przez uczestników projektu,
którzy dzięki środkom EFS założą własną działalność gospodarczą i utworzą dodatkowe miejsca pracy
dla innych osób na tereniewojewództwa lubelskiego.

3. Przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom pandemii COVID-19:

Projekt zakłada kryteria rekrutacji do projektu zapewniające preferencje dla osób, które w wyniku
pandemii COVID-19 utraciły pracę.

+ 10 pkt

+ 10 pkt

+ 10 pkt



Kryteria wyboru projektów – wyjaśnienia 

Wyjaśnienie kryterium formalnego specyficznego nr 3 „Doświadczenie wnioskodawcy”

➢Wymóg wskazanego okresu doświadczenia odnosi się do realnego czasu świadczenia usług
w zakresie udzielania dotacji i/lub pożyczek.

Wyjaśnienie kryterium formalnego specyficznego nr 4 „Liczba wniosków”

➢Zgodnie z kryterium podmiot nie może złożyć więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie. Inaczej
mówiąc dany podmiotmoże:

a) złożyć 2 wnioski o dofinansowanie występując jako wnioskodawca,

b) złożyć 1 wniosekwystępując jako wnioskodawca, a w drugim być partnerem w projekcie,

c) wystąpić w dwóch wnioskach o dofinansowanie jako partner.



Kryteria wyboru projektów – wyjaśnienia 

Wyjaśnienie kryterium formalnego specyficznego nr 6 „Okres realizacji projektu”

➢Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020” koniec okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data 31 grudnia 2023 r.
W związku z obowiązkiem rozliczenia projektów (w tym złożenia końcowego wniosku o płatność)
realizacja projektu niemoże trwać dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

➢Powyższe oznacza, że najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2023 r. musi się zakończyć realizacja
rzeczowa i finansowa projektu, tj. muszą zostać zrealizowane i wypłacone wszystkie formy
wsparcia, np. wszystkie raty wsparcia finansowego (pomostówki). Ponadto do tej daty musi się
zakończyć 12 miesięczny okres zobowiązania ostatecznego odbiorcy do utrzymania działalności
gospodarczej, a także wykonane muszą zostać przez Beneficjenta obowiązkowe kontrole
prowadzenia tej działalności.

➢Wniosek o płatność końcową może zostać złożony po 31 sierpnia 2023 r.



Kryteria wyboru projektów – wyjaśnienia 

Wyjaśnienie kryterium premiującego nr 1 „Wnioskodawca”

➢Wnioskodawca powinien posiadać siedzibę na terenie województwa lubelskiego co najmniej
przez okres 12miesięcy przed ogłoszeniem konkursu, tj. w okresie 29.12.2019 r. – 29.12.2020 r.

Wyjaśnienie kryterium premiującego nr 2 „Skuteczność realizacji projektu”

➢Utworzenie dodatkowych miejsc pracy przez uczestników projektu, którzy dzięki środkom EFS
założą własną działalność gospodarczą, należy rozumieć jako pracowników zatrudnionych przez
te osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy) przez okres co najmniej
1 miesiąca, w wymiarze ½ etatu w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika
wsparcia finansowego.



Kryteria wyboru projektów – wyjaśnienia 

Wyjaśnienie kryterium premiującego nr 3 „Przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom pandemii
COVID-19”

➢Kryterium wynika z potrzeby realizacji działań ukierunkowanych na łagodzenie ekonomicznych
skutków pandemii COVID-19, w szczególności nastawionych na poprawę sytuacji osób, które
w wyniku pandemii COVID-19 straciły pracę (z przyczyn nie leżących po stronie pracownika).

➢Kryterium ma zastosowanie wobec osób, które utraciły pracę od dnia 14 marca 2020 r., tj. od
dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433
z dn. 13.03.2020 r.).

➢Wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić, że osoba rekrutowana kwalifikuje się do grupy
docelowej określonejw konkursie, w tym jest osobą bezrobotną.

➢ Powyższe warunki, w tym fakt utraty pracy wskutek pandemii COVID-19, należy potwierdzić
np. w postaci oświadczenia osoby rekrutowanej.



Najczęściej zadawane pytania!

1. Czy objęcie początkowym wsparciem szkoleniowo-doradczym 50 osób (kryterium formalne
specyficzne nr 5), a następnie wyłonienie z nich min. 80% uczestników projektu, którzy otrzymają dotację
i wsparcie pomostowe (kryterium formalne specyficzne nr 1), będzie spełnieniem tego kryterium?

Czymoże jednak zakłada ono przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego min. 50 osobom?

Odp.:

W powyżej opisanej sytuacji przewidującej objęcie wsparciem 50 osób należy założyć, iż przynajmniej 80%
uczestników projektu otrzyma bezzwrotne wsparcie finansowe (dotację) na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.

2. Czy w ramach ww. konkursuwnioskodawcą lub partneremmoże być podmiot będący:

a) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,

b) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową?

Odp.:

Podmiotami uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie podmiotami uprawnionymi do ubiegania się
o dofinansowanie realizacji projektu są:

a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności
organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy,

c) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Innymi słowy, istotne jest wpisanie się w powyższy katalog, a nie forma prawna prowadzenia działalności
gospodarczej.



Najczęściej zadawane pytania!

3. Jaka jest według Państwa definicja partnera społeczno-gospodarczego? Proszę o wskazanie
konkretnych przykładów podmiotów pod kątem formy prawnej/organizacyjnej/statusu?

Odp.:

Partnerzy społeczno- gospodarczy to np.: przedstawiciele pracodawców i pracowników (organizacje
pracodawców i związków zawodowych), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje
pozarządowe oraz jednostki naukowe.

W dalszej części Pkt. 3.1 Regulaminu konkursu zaznaczono także, że Wnioskodawca powinien wskazać
we wniosku o dofinansowanie, którą definicję podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie spełnia,
w sposób pozwalający osobie oceniającej wniosek jednoznacznie stwierdzić, czy wnioskodawca jest
podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z zapisami zawartymi w SZOOP
oraz Regulaminie.

W związku z powyższym, to na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek wskazania i uzasadnienia we
wniosku o dofinansowanie, którą definicję podmiotu ubiegającego się o wsparcie spełnia.



Najczęściej zadawane pytania!

4. Zgodnie z regulaminem konkursu „Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie
są wnioskodawcy posiadający siedzibę co najmniej przez okres 12 miesięcy przed ogłoszeniem
konkursu na terenie województwa lubelskiego”. Co należy rozumieć pod pojęciem „Wnioskodawca”?
W słowniku pojęć termin ten określony jest jako „podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie
projektu”.
Mając na uwadze powyższy zapis, jak należy rozumieć podmiot, który złożył wniosek
o dofinansowanie projektu w przypadku projektu partnerskiego. Czy w takiej sytuacji „podmiotem,
który złożył wniosek o dofinansowanie projektu” jest Wnioskodawca (Partner Wiodący)+ Partner, czy
tylko Wnioskodawca (Partner Wiodący)?

Odp.:
W przypadku projektu partnerskiego, aby otrzymać dodatkową premię punktową za spełnienie
kryterium premiującego nr 1 zarówno Partner Wiodący - Wnioskodawca, jak też Partner w projekcie
powinni posiadać siedzibę co najmniej przez okres 12 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu na terenie
województwa lubelskiego, tj.:
a) w przypadku osób prawnych siedzibę organu zarządzającego podmiotu znajdującą się na terenie
województwa lubelskiego,
b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą adres głównego miejsca
wykonywania działalności wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na
terenie województwa lubelskiego

Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego we wniosku
o dofinansowanie projektu.



Najczęściej zadawane pytania!

5. W stosunku do kryterium formalnego specyficznego nr 3 „Doświadczenie wnioskodawcy” jak
będzie przez Państwa weryfikowane i ocenianie doświadczenie w udzielaniu środków finansowych
na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej (bezzwrotnych i/lub zwrotnych). Czy należy
to rozumieć stricte jako, że wnioskodawca udzielał środki finansowe, tj. dokonywał weryfikacji
biznesplanów i na ich podstawie wypłacał środki uczestnikom? Czy też np. będzie uwzględniane to,
że w innym zrealizowanym projekcie związanym z udzielaniem środków finansowych był partnerem
odpowiedzialnym za prowadzenie szkoleń/doradztwa przygotowującego uczestników do założenia
działalności?

Odp.:

Zgodnie z kryterium Wnioskodawca powinien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie
w udzielaniu środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
(bezzwrotnych i/lub zwrotnych). W przypadku projektów partnerskich, wnioskodawca (partner
wiodący) posiada wymagane doświadczenie.

Wymóg wskazanego okresu doświadczenia odnosi się do realnego czasu świadczenia usług w zakresie
udzielania dotacji i/lub pożyczek.

W związku z powyższym należy brać pod uwagę wyłącznie doświadczenie Wnioskodawcy w udzielaniu
środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej (bezzwrotnych i/lub
zwrotnych). Jeżeli Wnioskodawca wykazuje swoje doświadczenie w innym projekcie, w którym był
partnerem, może to wykazać jako własne doświadczenie, ale pod warunkiem, że zakres zadań
obejmował udzielanie środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
(bezzwrotnych i/lub zwrotnych).



Dziękuję za uwagę

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Wdrażania EFS

ul. Czechowska 19, Lublin

efs@lubelskie.pl

Tel. 81 44 16 843

mailto:efs@lubelskie.pl

