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Załącznik nr 4: Wzór wniosku o objęcie wsparciem 

 

WNIOSEK O OBJĘCIE WSPARCIEM W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 

(TRYB NIEKONKURENCYJNY) 

 

CZĘŚĆ I: DANE IDENTYFIKACYJNE PLANU ROZWOJOWEGO, W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANY 

BĘDZIE PROJEKT 

Plan rozwojowy: dokument, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2021/241, stanowiący podstawę 
realizacji reform i inwestycji objętych wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności (rozporządzenie RRF), tj. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) 

Inwestycja KPO: Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz 
uczenia się przez całe życie (inwestycja A3.1.1)  

Cel szczegółowy inwestycji KPO: Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie 
kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i 
doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji 

Przedsięwzięcie w ramach inwestycji KPO: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych 
działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym 
uczenia się dorosłych 

Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji: Minister Edukacji i Nauki 

Jednostka wspierająca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Okres kwalifikowalności wydatków w KPO: 01.02.2020 – 31.08.2026 

 

CZĘŚĆ II: DANE IDENTYFIKACYJNE DOTYCZĄCE PROJEKTU I WNIOSKODAWCY 

1. Informacje dotyczące projektu: 
 

Zasięg terytorialny projektu: województwo (lista rozwijalna) 

Okres realizacji projektu: dd-mm-rrrr – dd-mm-rrrr 

 
2. Pełna nazwa wnioskodawcy: 

 
Pełna nazwa wnioskodawcy: Przykład 1: Województwo Małopolskie/Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego/Departament Edukacji 
 
Przykład 2: Województwo Małopolskie/Wojewódzki Urząd Pracy w 
Krakowie 

Status prawny: wspólnota samorządowa – województwo 

Skrót Nazwy (max. 4 znaki):  

Adres (ulica i nr):  

Miejscowość:  

Kod pocztowy:  

Województwo:   

Kraj:  
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Telefon:  

Adres e-mail:  

Strona www:  

NIP:  

REGON:  

 

3. Projekt będzie realizowany w partnerstwie: TAK/NIE 
Jeśli tak: pełne dane identyfikacyjne partnera 

Pełna nazwa instytucji 
partnerskiej: 

 

Skrót nazwy (max. 4 znaki):  

Adres (ulica i nr):  

Miejscowość:  

Kod pocztowy:  

Województwo:   

Kraj:  

Telefon:  

Adres e-mail:  

Strona www:  

NIP:  

REGON:  

 
4. Podmiot/y upoważniony/e do ponoszenia wydatków w ramach projektu (oprócz wnioskodawcy, 

partnerów): TAK/NIE 
Jeśli tak: pełne dane identyfikacyjne tych podmiotów 

 
Pełna nazwa instytucji:  

Skrót nazwy (max. 4 znaki)  

Adres (ulica i nr):  

Miejscowość:  

Kod pocztowy:  

Województwo   

Kraj:  

Telefon:  

Adres e-mail:  

Strona www:  

NIP:  

REGON:  

 

5. Przedstawiciel wnioskodawcy (osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w 
imieniu wnioskodawcy): 

 

Imię:  

Nazwisko:  

Stanowisko:  
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Adres e-mail:  

Telefon:  

 

6. Osoba do kontaktów roboczych: 
 

Imię:  

Nazwisko:  

Stanowisko:  

Adres e-mail:  

Telefon:  

 

CZĘŚĆ III. OPIS PROJEKTU  
 

Cel szczegółowy inwestycji KPO, w ramach którego będzie realizowany projekt: Wdrożenie 

innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa 

wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej 

transformacji 

1. Cel główny projektu i jego zgodność z Planem rozwojowym 
 
Proszę opisać, w jaki sposób projekt jest zgodny z Planem rozwojowym oraz przepisami 
rozporządzenia RRF, a także odpowiada na cel szczegółowy inwestycji A3.1.1. 

 

3 tys. znaków (ze spacjami) 

 
 
 

2. Potrzeba realizacji projektu 
 

Proszę przedstawić uzasadnienie realizacji projektu. 

 

3 tys. znaków (ze spacjami) 
 
 

 
 

3. Profil projektu na tle zapisów Planu rozwojowego 
 

Proszę wskazać, w jaki sposób realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia celu i/lub wskaźnika 

inwestycji A3.1.1. 
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3 tys. znaków (ze spacjami) 
 
 

 
4. Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie w kontekście realizacji celu ze wskazaniem 

grup docelowych i zasięgu projektu 
 

Proszę wskazać i opisać główne działania przewidziane do realizacji w projekcie, w podziale na 

wskazane poniżej zadania. Działania należy opisać w kontekście realizacji celu przedsięwzięcia,  ze 

wskazaniem grup docelowych i zasięgu projektu.   

Działania muszą być zgodne z: 

− zakresem przedsięwzięcia w ramach inwestycji KPO oraz 

− przyjętym mechanizmem współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie 
dla województwa. 

 

Opis zadań 

Zadanie 1. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji 
 
  
Zadanie 2. Realizacja działań na rzecz wspierania polityki edukacyjnej województwa, koordynacja 
działań w zakresie doradztwa zawodowego, promocja kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się 
przez całe życie 
 
 

Zadanie 3. Funkcjonowanie biura koordynacji 

 
 
 

5. Oddziaływanie projektu 
 
Proszę opisać wpływ projektu w budowę systemu koordynacji działań w regionie, mających na celu 
wsparcie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym 
uczenia się dorosłych, jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy oraz upowszechniania 
uczenia się przez całe życie. 

 

3 tys. znaków (ze spacjami) 
 

6. Zgodność z zasadą długotrwałego wpływu projektu na wydajność i odporność gospodarki polskiej  
 
Proszę wskazać, jakie efekty długoterminowe zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu (tzn. 
przekraczające ramy czasowe obowiązywania rozporządzenia RRF) oraz proszę opisać, czy projekt 

Maks. 5 tys. znaków (ze spacjami) 

Maks. 5 tys. znaków (ze spacjami) 

 

Maks. 5 tys. znaków (ze spacjami) 
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nie ma charakteru powtarzających się krajowych wydatków budżetowych. 
 

3 tys. znaków (ze spacjami) 
 

 

7. Zachowanie zgodności z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans 
kobiet i mężczyzn oraz zapewnienie dostępności produktów projektu dla osób 
z niepełnosprawnościami 

 
 

3 tys. znaków (ze spacjami) 

 

 

8. Zgodność projektu z zasadą „niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH – do no 
significant harm”) 

 

3 tys. znaków (ze spacjami) 

 

 

IV.2. Wskaźniki projektu 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na: Ogółem w 

projekcie 

 Kobiety Mężczyzn 

Liczba funkcjonujących Wojewódzkich 

Zespołów Koordynacji koordynujących 

politykę w zakresie kształcenia i szkolenia 

zawodowego oraz uczenia się przez całe 

życie 

nd nd 1 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 
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Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na: 
Ogółem w 

projekcie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba powołanych Wojewódzkich Zespołów 

Koordynacji koordynujących politykę w 

zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego 

oraz uczenia się przez całe 

nd nd 1 

Liczba opracowanych zoperacjonalizowanych 

programów wdrażania Zintegrowanej 

Strategii Umiejętności na poziomie 

regionalnym przez powołane Wojewódzkie 

Zespoły Koordynacyjne ds. kształcenia i 

szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez 

całe życie 

nd nd 1 

Liczba posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu 

Koordynacji 
nd nd … 

Liczba opracowanych raportów, analiz, 

sprawozdań 
nd nd … 

 

CZĘŚĆ V. BUDŻET PROJEKTU 

Wytyczne dotyczące budżetu: 

− VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym i nie może być finansowany ze środków Instrumentu 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach żadnej z inwestycji/przedsięwzięcia 

− Wydatki zaplanowane w budżecie powinny być zgodnie z indykatywnym katalogiem kosztów  

Struktura budżetu: 

Kategoria wydatku 

2022 (i kolejne) 

 
 

Podmiot  
ponoszący 
wydatek 

 
 
 

Jednostka 
miary 

Liczba 
Kwota 

jednostkowa 
Łącznie 

 
 

Maksymalny % 
udziału w 

budżecie (jeśli 
określono limit 

dla kategorii 
wydatku) 

Zadanie 1. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji 

Opracowania, raporty, analizy         Nie dotyczy 
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Posiedzenia WZK      Nie dotyczy 

Wyjazdy członków WZK w regionie i 
poza region (delegacje) 

  
 

  3,00% 

Seminaria, konferencje      Nie dotyczy 

Zadanie 2. Realizacja zadań na rzecz wspierania polityki edukacyjnej województwa, koordynacja działań w zakresie 
doradztwa zawodowego, promocja kształcenia zawodowego oraz idei uczenia się przez całe życie 

Upowszechnianie uczenia się przez 
całe życie z regionie oraz działania 
własne (wg koncepcji województwa) 

  

 
  Nie dotyczy 

Zadanie 3. Funkcjonowanie biura koordynacji 

Pracownicy biura koordynacji         15,00% 

Najem pomieszczenia/pomieszczeń 
na biuro koordynacji 

  
  

    Nie dotyczy 

Wyposażenie biura koordynacji         1,00% 

Wyjazdy pracowników biura 
koordynacji w regionie i poza region 
(delegacje) 

  

 
  2,00% 

 

Działania własne (wg koncepcji województwa) mogą obejmować m.in.: 

− Organizację festiwali zawodów 

− Organizowanie kampanii promujących szkolnictwo zawodowe (branżowe i techniczne) 

− Tworzenie i rozwijanie mechanizmów informowania o możliwościach rozwoju umiejętności, 
diagnozowania predyspozycji, np. biuro informacji obywatela (na wzór One Stop Shop) 

− Tworzenie i rozwijanie sieci doradców zawodowych (integracja oświaty, szkolnictwa wyższego 
i instytucji rynku pracy) 

− Organizowanie konkursów zawodowych w branżach kluczowych/regionalnych inteligentnych 
specjalizacjach 

 

Opis zadań przewidzianych w budżecie. 

W odniesieniu do budżetu projektu proszę o podanie opisu wydatków przewidzianych w danych 

zadaniach.  [pola opisowe Zadanie 1. oraz podzadania; Zadanie 2; Zadanie 3 oraz podzadania] 

CZĘŚĆ VI. ZAŁĄCZNIKI 

• Kopia dokumentu potwierdzającego  przyjęcie  przez MEiN oraz zarząd województwa 
mechanizmu współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie 

• Dokument potwierdzający powołanie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji 

• Dokumenty dot. partnerstwa: list intencyjny lub umowa o partnerstwie na rzecz realizacji 
projektu (jeśli dotyczy) 

• Oświadczenie reprezentanta prawnego Podmiotu 
 

CZĘŚĆ VII. DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA (WNIOSKODAWCA) 
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● Oświadczam, że jestem uprawniony/a do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie objętym 
niniejszym wnioskiem 

▪ AKCEPTUJĘ  
 

● Oświadczam, że wobec instytucji, którą reprezentuję, nie został orzeczony zakaz dostępu do 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) 

▪ AKCEPTUJĘ  
 

● Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję, nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania 
dofinansowania, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) 

▪ AKCEPTUJĘ  
 

● Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję, nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi 
przepisami prawa 

▪ AKCEPTUJĘ  
 

● Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem naboru i akceptuję jego zapisy 
▪ AKCEPTUJĘ  

 
● Potwierdzam zrealizowanie wobec osób, których dane zostały przekazane w ramach 

niniejszego wniosku, obowiązku informacyjnego - poprzez przekazanie zasad ochrony danych 
osobowych, wskazanych w dokumentacji dotyczącej naboru 

▪ AKCEPTUJĘ 
 

● Złożenie przeze mnie wniosku wraz z załącznikami w systemie teleinformatycznym FRSE jest 
równoznaczne z oświadczeniem, że podane przeze mnie dane są prawdziwe, zgodne ze stanem 
faktycznym i kompletne. Zgodnie z przepisami prawa polskiego podanie powyższych danych 
jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia wniosku przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji 

▪ AKCEPTUJĘ 
 

● Oświadczam, że projekt jest zgodny z Planem rozwojowym (w rozumieniu  Ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., Dz.U. 2006 Nr 227, poz. 1658, t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1057) oraz przepisami rozporządzenia Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z 
dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, 
Dz.Urz.UE. L Nr 57) 

▪ AKCEPTUJĘ 
 

• Oświadczam, że w toku realizacji projektu będą uwzględniane  właściwe przepisy o 
zamówieniach publicznych dla podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP) lub reguł 
konkurencyjności dla podmiotów niezobowiązanych do stosowania PZP 

▪ AKCEPTUJĘ 
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• Oświadczam, że utworzone partnerstwo spełnia warunki określone w umowie o objęcie 
wsparciem 

▪ AKCEPTUJĘ 
 

• Oświadczam, że w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację niniejszego projektu, 
nie zostanie naruszona zasada zakazu podwójnego finansowania oznaczającego niedozwolone 
zrefundowanie (całkowite lub częściowe) danego wydatku dwa razy ze środków publicznych 
wspólnotowych lub krajowych) 

▪ AKCEPTUJĘ 
 

• Oświadczam, że została zachowana zgodność z linią demarkacyjną pomiędzy Krajowym 
Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) a Polityką Spójności (PS)  

▪ AKCEPTUJĘ 
 

• Oświadczam w imieniu Wnioskodawcy, że instytucja, przed podpisaniem umowy o 
dofinansowanie projektu zabezpieczy środki na pokrycie kosztów niekwalifikowanych 

▪ AKCEPTUJĘ 
 

DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA (PARTNER/PARTNERZY) 

▪ Oświadczam, że jestem uprawniony/a do reprezentowania partnera w zakresie objętym 
niniejszym wnioskiem 

▪ AKCEPTUJĘ  
 

▪ Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku oraz 
zobowiązuję się do realizacji projektu zgodnie z tymi informacjami 

▪ AKCEPTUJĘ  
 

▪ Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję, nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania 
dofinansowania, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) 

▪ AKCEPTUJĘ  
 

▪ Oświadczam, że wobec instytucji, którą reprezentuję, nie został orzeczony zakaz dostępu do 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) 

▪ AKCEPTUJĘ  
 

▪ Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję, nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi 
przepisami prawa 

▪ AKCEPTUJĘ  
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▪ Oświadczam, że w toku realizacji projektu będą uwzględniane właściwe przepisy o 
zamówieniach publicznych dla podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP) lub reguł 
konkurencyjności dla podmiotów niezobowiązanych do stosowania PZP 

▪ AKCEPTUJĘ 
 

▪ Oświadczam, że w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację niniejszego projektu, 
nie zostanie naruszona zasada zakazu podwójnego finansowania oznaczającego niedozwolone 
zrefundowanie (całkowite lub częściowe) danego wydatku dwa razy ze środków publicznych 
wspólnotowych lub krajowych) 

▪ AKCEPTUJĘ 
 

▪ Oświadczam, że została zachowana zgodność z linią demarkacyjną pomiędzy Krajowym Planem 
Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) a Polityką Spójności (PS)  

▪ AKCEPTUJĘ 
 

▪ Oświadczam w imieniu partnera/partnerów, że instytucja, przed podpisaniem umowy o 
dofinansowanie projektu zabezpieczy środki na pokrycie kosztów niekwalifikowanych 

▪ AKCEPTUJĘ 
 

▪ Oświadczam, że realizowane działania będę komplementarne do działań podejmowanych na 
poziomie krajowym i regionalnym z funduszy europejskich 

▪ AKCEPTUJĘ 
 

 
 

 

 


