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 Osoby indy-
widualne nie mogą bezpośrednio 
ubiegać się o  dotacje z  funduszy eu-
ropejskich. Do&nansowanie szkoleń 
czy kursów może wystąpić jedynie 
w następującej formie: podmiot szko-
lący wcześniej występuje o  do&nan-
sowanie danych zajęć i  wówczas ich 
uczestnicy nie ponoszą kosztów bądź 
ponoszą tylko ich część. 
A zatem osoby prywatne mogą prze-
szukiwać oferty szkoleń i – jeśli któ-
ryś z  do&nansowanych kursów je 
interesuje oraz spełniają określone 
przez organizatora warunki – mogą 
skorzystać z nich bezpłatnie bądź tyl-
ko za częściową odpłatnością. Koszty 
związane z  organizacją szkolenia są 
bowiem pokrywane ze środków unij-
nych.

Warto zainteresować się także serwi-
sem internetowym www.inwestycjaw-
kadry.pl. Zawiera on bazę szkoleń, kur-
sów, studiów podyplomowych, w  tym 
tych do&nansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS). Wyszu-
kiwarka umożliwia odnalezienie intere-
sującego szkolenia pod kątem tematyki 
i miejsca realizacji. 
Wystarczy określić: swoją sytuację na 
rynku pracy, województwo oraz temat 
szkolenia. Jeśli zależy nam wyłącznie na 
kursach do&nansowanych z  EFS, trze-
ba dodatkowo zaznaczyć odpowiednie 
kryterium wyszukiwania. W wynikach 
uzyskujemy informacje na temat: ter-
minu, miejsca, organizatora szkolenia, 

szczegółowych warunków uczestnic-
twa. Wystarczy wówczas skontaktować 
się z  odpowiednią osobą wskazaną 
w ogłoszeniu.
Osoby bezrobotne mogą ponadto ko-
rzystać z wyszukiwarki szkoleń (oraz 
ofert pracy), która jest dostępna na 
portalu Centrum Informacyjno-Kon-
sultacyjnego Służb Zatrudnienia: 
www.zielonalinia.gov.pl 

Wyszukiwarka dostępnych projektów 
(nie tylko szkoleń, ale też np. staży, 
doradztwa) dostępna jest także w ra-
mach serwisu internetowego Mapa 
Projektów EFS: http://www.projekty.
efs.gov.pl. Umożliwia on odnalezienie 
przedsięwzięć do&nansowanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. 
W  wyszukiwarce należy wybrać in-
teresujące województwo,  a  następnie 
w  polu „Kim jestem?” wybrać okre-
ślenie dotyczące swojej sytuacji oraz 
wskazać interesujące zagadnienia 

i powiat. Umożliwi to dotarcie do wie-
lu projektów, w których będzie można 
wziąć udział.
Jako uczestnik, podpisuje się umowę 
z organizatorem. Określa ona szcze-
gółowe zasady. Dodatkowym atutem 
do&nansowanych szkoleń jest nie 
tylko bezpłatne uczestnictwo, ale 
także możliwość skorzystania z  ca-
teringu oraz zwrot kosztów dojazdu. 
Nie każdy projekt szkoleniowy prze-
widuje takie wsparcie towarzyszące, 
ale zdarza się ono dość często. Cza-
sami organizowana jest też dodatko-
wa pomoc, np. w  formie opieki nad 
dziećmi, jeśli w  szkoleniach biorą 
udział mamy.

Wśród warunków określanych 
w  umowie należy zwrócić uwagę na 
zobowiązanie do uczęszczania na za-
jęcia. Zwykle konieczna jest obecność 
na minimum połowie szkolenia (cza-
sem na większej części). Wynika to 
z tego, że organizator, który otrzymał 
do&nansowanie, jest zobligowany do 
przeszkolenia konkretnej liczby osób. 
Jeśli nie zrealizuje wskaźnika, część 
dotacji może mu zostać odebrana. 
Dlatego wprowadzana jest kontrola 
obecności na zajęciach. Osoby, które 
nie będą uczestniczyły w  wymaganej 
części szkolenia, będą musiały zwró-
cić równowartość kosztów szkolenia. 
Inne zasady udziału w  do&nansowa-
nym szkoleniu nie są już tak wyma-
gające, ale mimo wszystko warto do-
kładnie zapoznać się z  podpisywaną 
umową z  organizatorem do&nanso-
wanego kursu.
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 Instytucja za-
rządzająca jest odpowiedzialna za ca-
łościowe wdrażanie programu. Naj-
lepiej można zilustrować ten podział 
na przykładzie Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka (PO 
IG). Rolę Instytucji Zarządzającej 
w tym przypadku pełni Departament 
Konkurencyjności i  Innowacyjno-
ści w  Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju. 
W  celu usprawnienia realizacji 
programu zdecydowano się stwo-
rzyć odpowiednią strukturę i  część 
uprawnień przekazano instytucjom 
pośredniczącym. Wśród Instytucji 
Pośredniczących dla PO IG należy 
wskazać: Narodowe Centrum Badań 
i  Rozwoju oraz określone departa-
menty w  Ministerstwie Gospodarki 
oraz Ministerstwie Administracji 
i Cyfryzacji. 

Funkcja pomocowa

Instytucjami podległymi dla Insty-
tucji Pośredniczących są natomiast 
Instytucje Wdrażające (inaczej Insty-
tucje Pośredniczące II stopnia). Są to: 
Ośrodek Przetwarzania Informacji – 
Państwowy Instytut Badawczy, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Władza Wdrażająca Programy Eu-
ropejskie, Polska Organizacja Tury-
styczna, Bank Gospodarstwa Krajo-
wego oraz Departament Wdrażania 
Programów Operacyjnych  w  Mini-
sterstwie Gospodarki. 
Za zgodą Instytucji Zarządzającej, In-
stytucja Pośrednicząca może powie-

rzyć realizację części swoich zadań 
Instytucji Wdrażającej, która posiada 
odpowiednie kompetencje, zasoby ka-
drowe oraz doświadczenie. Przy czym 
IP ponosi pełną odpowiedzialność za 
całość realizacji programu.

Zakres obowiązków, jakie spoczywa-
ją na danej instytucji, określa umo-
wa lub porozumienie. Najczęściej 
do zadań IP należy przygotowanie 
szczegółowego opisu priorytetów, 
opracowywanie ewentualnych zmian 
w  programie, monitorowanie postę-
pów realizacji umów o  do&nanso-
wanie, zarządzanie środkami &nan-
sowymi lub prowadzenie działań 
związanych z ewaluacją. 
Natomiast w  przypadku Instytucji 
Wdrażającej podstawowe zadania 
to: dokonywanie oceny projektów 
w ramach organizowanych konkur-
sów, zawieranie z  beneficjentami 
umów o  dofinansowanie, ich rozli-
czanie oraz dokonywanie płatności, 
monitorowanie postępów realizacji 
umów o  dotacje oraz prowadzenie 
kontroli. 
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