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Pkt 4.1.2.4 Płaszczyzna administracyjności – 

Kryteria administracyjności, Zgodność z 

kwalifikowalnością wydatków: 

… Dodatkowo prawdziwość oświadczenia na 

temat statusu jako podatnika podatku VAT  w 

części F wniosku dotyczące 

Beneficjenta/Partnera/Realizatora zostanie 

zweryfikowana (według stanu w dniu 

dokonywanej przez oceniającego oceny/na 

dzień weryfikacji przez KOP) na Portalu 

Podatkowym Ministerstwa Finansów 

https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1 (na dzień 

weryfikacji przez KOP kryterium). 

Niniejsza procedura nie ma zastosowania w 

przypadku, gdy zarówno Beneficjent jak i 

wszyscy Partnerzy/Realizatorzy oświadczają, 

że kwoty wskazane w szczegółowym budżecie 

projektu nie zawierają podatku VAT. 
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Pkt 5.3.1 Obligatoryjne warunki wsparcia dla 

typu projektu nr 1 tj. Podnoszenie 

umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie 

kwalifikacji zawodowych przez uczniów i 

słuchaczy szkół lub placówek systemu 

oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe i/lub osób dorosłych 

zainteresowanych z własnej inicjatywy 

zdobyciem, uzupełnieniem lub 

podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych 
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Pkt 5.3.1 Obligatoryjne warunki wsparcia 

dla typu projektu nr 1 tj. Podnoszenie 

umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie 

kwalifikacji zawodowych przez uczniów i 

słuchaczy szkół lub placówek systemu 

oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe i/lub osób dorosłych 

zainteresowanych z własnej inicjatywy 

zdobyciem, uzupełnieniem lub 

podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych: 

dodano pkt. „WAŻNE: Realizacja 

przedsięwzięć planowanych w ramach typu 

projektu nr 1 na rzecz uczniów dokonywana 

jest na podstawie indywidualnej diagnozy 

uczniów objętych wsparciem i z uwagi na 

kompleksowy charakter działań musi być 

powiązana z diagnozą szkół/placówek 

systemu oświaty”. 
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VII. ZAŁĄCZNIKI, zmianie ulegają 

załączniki nr:  

7.10 Wzór Listy sprawdzającej wniosek o 

dofinansowanie IOK WUP, 

            

 

 

 

  


