
 

 

Regulamin konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19 w ramach Działania 8.10 Wsparcie 

osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie 

doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i 

porozumiewania się w językach obcych 

 

REJESTR ZMIAN 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

Str. 1  
Wersja (1.0) 

Str. 1 
Wersja (1.1) 
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Szczecin, dnia 25.06.2019 r.  

Str. 1 
Szczecin, dnia 14.08.2019 r. 
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Zatwierdził: 

Andrzej Przewoda Dyrektor Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Szczecinie 
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Zatwierdził: 

Agnieszka Idziniak Wicedyrektor 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie 

 

Str. 13 

Kwota środków przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 

2.3.1. Kwota środków przeznaczona na 

dofinansowanie realizacji projektów w 

niniejszym konkursie wynosi: 20 010 112,94 

zł.1 

w tym: 

• wsparcie finansowe EFS: 18 898 440,00 

zł.  

• wsparcie finansowe krajowe: 

1 111 672,94 zł. 

 

Str. 13 

Kwota środków przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 

2.3.1 Kwota środków przeznaczona na 

dofinansowanie realizacji projektów 

w niniejszym konkursie wynosi: 

20 010 112,94 zł. 1 

w tym: 

• wsparcie finansowe EFS: 18 898 440,00 

zł.  

• wsparcie finansowe krajowe: 

1 111 672,94 zł. 

W tym:  

• kwota środków przeznaczona na 
dofinansowanie realizacji 1 typu 

                                                           

1 Po rozstrzygnięciu konkursu kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów może 
zostać zwiększona z zastrzeżeniem zachowania zasady równego traktowania na podstawie 
art. 46 ust. 2 ustawy. 
1 Po rozstrzygnięciu konkursu kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów może 
zostać zwiększona z zastrzeżeniem zachowania zasady równego traktowania na podstawie 
art. 46 ust. 2 ustawy. Zwiększenie dotyczy kwoty przeznaczonej na cały konkurs. 



projektu Szkolenia lub inne formy 
uzyskiwania kwalifikacji lub 
zdobywania i poprawy kompetencji 
cyfrowych, skierowane do osób 
dorosłych, które z własnej inicjatywy 
są zainteresowane nabyciem, 
uzupełnieniem lub podwyższeniem 
umiejętności, kompetencji lub 
kwalifikacji w powyższym zakresie 
wynosi: 10 005 056,47 zł.  

• kwota środków przeznaczona na 
dofinansowanie realizacji 2 typu 
projektu Szkolenia prowadzące do 
uzyskiwania kwalifikacji językowych, 
skierowane do osób dorosłych, które 
z własnej inicjatywy są 
zainteresowane nabyciem 
kwalifikacji w powyższym zakresie 
wynosi: 10 005 056,47 zł.  
 

Z uwagi na obligatoryjną realizację 

działań projektowych na terenie 

każdego z powiatów z całego 

województwa 

zachodniopomorskiego, celem 

niniejszego konkursu jest wyłonienie 

po minimum jednym Projektodawcy 

dla każdego z dwóch wskazanych 

powyżej typów projektu.   

 

WAŻNE! Po wyłonieniu Projektodawców, 

którzy uzyskają najwyższą punktację w 

ramach każdego z dwóch wskazanych 

powyżej typów projektu oraz w przypadku 

wystąpienia oszczędności środków na 

wyżej wskazanych typach,  IP RPO WZ 

może podjąć decyzję o  przesunięciu 

wolnych środków pomiędzy typami 

projektów, tak, aby dofinansowanie mógł 

uzyskać Projektodawca, który uzyskał 

kolejno najwyższą liczbę punktów, bez 

względu na typ projektu planowany do 

realizacji.  

 



Str. 72 
4.4.1 Po rozstrzygnięciu konkursu IOK 

zamieszcza na swojej stronie internetowej 

www.wup.pl/rpo/, www.rpo.wzp.pl oraz na 

portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl listę 

rankingową projektów/listę projektów 

wybranych do dofinansowania.  

 

Str. 72 
4.4.1 Po rozstrzygnięciu konkursu IOK 

zamieszcza na swojej stronie internetowej 

www.wup.pl/rpo/, www.rpo.wzp.pl oraz na 

portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

listę rankingową projektów/listę projektów 

wybranych do dofinansowania.  

Z uwagi na cel niniejszego konkursu, jakim 

jest wyłonienie po minimum jednym 

Projektodawcy dla każdego z dwóch 

możliwych do realizacji typów projektu oraz 

z uwagi na rozdzielenie kwoty alokacji na 

konkurs na dwa osobne typy operacji, lista 

rankingowa zostanie podzielona na dwa 

typy projektów. Po wyłonieniu 

Projektodawców, którzy uzyskają najwyższą 

punktację w ramach każdego z dwóch 

możliwych do realizacji typów projektu oraz 

w przypadku wystąpienia oszczędności 

środków możliwych do zakontraktowania w 

ramach konkursu, IOK może podjąć decyzję 

o dofinansowaniu następnego projektu, 

który uzyskał kolejno najwyższą liczbę 

punktów, bez względu na typ projektu 

planowany do realizacji.  

 

 

 


