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1 10.3.4 Zgodnie z Załącznikiem nr 2 „Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS” do 

Wytycznych z dnia 22 kwietnia 2015 r. w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020, definicja wskaźnika „liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia” brzmi: „Liczba osób dorosłych, które 

ukończyły pozaszkolne formy kształcenia, np. kwalifikacyjny kurs zawodowy, umożliwiające 

uzyskanie kwalifikacji w zawodzie”. W ramach naszego projektu planuje zorganizować kurs prawo 

jazdy kat. C. Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca będzie wykazywał osiągnięcie wskaźnika 

„liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia” w momencie gdy 

uczestnik projektu ukończy kurs na prawo jazdy, pomimo tego, że jeszcze nie zdał egzaminu 

państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruch Drogowego?

Wskaźnik zostanie osiągnięty, wówczas gdy uczestnik szkolenia uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form 

kształcenia. Z uwagi na powyższe musi zdać egzamin państwowy w Wojewówdzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

2 10.3.4 Jeżeli we wniosku zakładamy realizację zarówno kursu na prawo jazdy kat. C oraz kursu na 

kwalifikację wstępną przyspieszoną, proszę o określenie, w którym momencie osiągnięty zostanie 

wskaźnik „liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia”. Po 

ukończeniu obu kursów przez jednego uczestnika, czy też już po ukończeniu jednego  z ww. 

kursów?

Wskaźnik „liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia” zostanie osiągnięty 

wówczas, gdy uczestnik ukończy (zda egzamin) jeden wymienionych kursów

3 10.3.4 Czy studia podyplomowe dla lekarzy mogą być forma wsparcia w ramach Poddziałania 10.3.4? Studia podyplomowe dla lekarzy mogą być przedmiotem dofinansowania.

4 10.3.4 Czy  może być w projekcie pomoc publiczna dla przedsiębiorstwa i jak interpretujemy zapis „z 

własnej inicjatywy” bo jak dla mnie „z własnej inicjatywy” oznacza udział po godzinach pracy i w 

temacie, który interesuje osobę a nie pracodawcę. Niemniej jednak pytanie zasadne bo wykluczenia 

dla pracodawców chcących szkolić pracowników wprost nie ma.

Do szkoleń przystępują osoby w wieku dorosłym z własnej inicjatywy, a nie z inicjatywy swojego pracodawcy. W 

takiej sytuacji ten konkretny przedsiębiorca nie wpisuje się w ramy tego konkursu. Jeśli zrobiłby szkolenia dla 

swoich pracowników to już nie byłoby to „z własnej inicjatywy” konkretnego pracownika i miałaby miejsce pomoc 

publiczna. W konkursie tym pomoc publiczna co do zasady nie występuje. Może się zdarzyć, że pomoc wystąpi w 

jednym tylko przypadku. A mianowicie, gdy osoba dorosła, która chce się dokształcać z własnej inicjatywy jest 

osobą samozatudnioną, czyli prowadzi działalność gospodarczą. 

5 10.3.4 Kurs językowy branżowy (kurs specjalistyczny j. ang. np. dla lekarzy, księgowych, lotników) był 

uznawany za kurs zawodowy w poprzednim okresie programowania. Kurs na poziomie TELC 

uznawany był za kurs kompetencyjny a nie zawodowy (w poprzednim okresie nabór w ramach 9.6.2 

obecnie w 10.2). Czy w 10.3.4 też będzie rozgraniczenie pomiędzy kursem kompetencyjnym a 

zawodowym?

Kursy językowe, ogólne i specjalistyczne, mogą być realizowane wyłącznie w ramach Działania 10.2 

Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych RPO WM 2014-2020. 

6 10.3.4 Co oznacza kryterium dostępu: „projekt przewiduje formalne potwierdzenie nabytych w trakcie jego 

realizacji kwalifikacji, co odbywa się poprzez egzamin, przeprowadzony przez wnioskodawcę lub 

podmiot zewnętrzny” w przypadku proponowanych przez państwa szkoleniach: autoprezentacja, 

zarządzanie czasem, czy też tworzenie stron WWW? Co z innymi szkoleniami wzmacniającymi 

kompetencje oraz kursami doskonalącymi? Jaka jest forma potwierdzania kwalifikacji zdobytych na 

takim kursie? Czy może to być zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu potwierdzone dodatkowo 

egzaminem wewnętrznym? Ale jaki może być wynik takiego egzaminu z np. zarządzania czasem?

Zgodnie z brzmieniem kryterium dostępu: „Projekt przewiduje formalne potwierdzenie nabytych w trakcie jego 

realizacji kwalifikacji, co odbywa się poprzez egzamin przeprowadzany przez wnioskodawcę lub podmiot 

zewnętrzny. Wnioskodawca lub podmiot zewnętrzny musi posiadać uprawnienia do egzaminowania w zakresie 

zgodnym z realizowanymi szkoleniami, a uprawnienia muszą zostać nadane w drodze akredytacji przez uprawnioną 

instytucję” do wsparcia kwalifikują się tylko takie formy uzyskiwania kwalifikacji, na podstawie których można 

wskazać instytucję akredytującą procedurę egzaminacyjną, gwarantującą jej bezstronność i wiarygodność.

Szkolenia miękkie nie są kwalifikowane w projekcie. 

7 10.3.4 Czy w ramach projektu może zostać stworzona platforma e-learningowa lub inna forma edukacji 

on—line? Czy ewentualna platforma może stanowić środki trwałe? 

Platforma e-learningowa, szkolenia on-line lub inna forma edukacji on—line są dopuszczalnymi formami wsparcia. 

Należy jednak mieć na uwadze, iż muszą być uzasadnione w projekcie i będę podlegały szczegółowej weryfikacji na 

etapie oceny merytorycznej. Ważne jest przedstawienie we wniosku o dofinansowanie rzetelnych i wiarygodnych 

informacji świadczących o konieczności realizowanie takiego wsparcia.

Utworzenie platformy e-learningowej może być finansowane w ramach Poddziałania 10.3.4 pod warunkiem, iż 

beneficjent zapewni trwałość rezultatu co najmniej przez okres 2 lat od zakończenia realizacji projektu. Trwałość 

rezultatów powinna być opisana we wniosku o dofinansowanie ze wskazaniem terminów jej zapewnienia (o ile jest 

to możliwe).



8 10.3.4 Czy kryterium dotyczące obrotu rocznego wnioskodawcy (wartości przychodu) nie będącego 

jednostką sfp, kiedy planuje realizacją projektu z jednostka sfp (np. pcpr) oznacza, że wartość 

przychodów partnerów ogółem będzie liczona wyłącznie dla wnioskodawcy? Czyli pomimo 

posiadania partnera i tak musi mieć obroty (wartości przychodu) na poziomie 1 roku zaplanowanego 

projektu?

Roczny obrót Wnioskodawcy musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. W przypadku 

projektów realizowanych w partnerstwie pod uwagę będzie brana suma rocznego obrotu Lidera i Partnera 

(Partnerów) projektu. W przypadku gdy roczny obrót Wnioskodawcy lub Partnerstwa jest niższy niż roczne wydatki 

w projekcie stwierdza się niespełnienie kryterium. W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy 

należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest 

najwyższa. W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy 

rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację 

projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego Wnioskodawcę/ partnera (o ile dotyczy) na 

dzień składania wniosku o dofinansowanie). 

Z uwagi na powyższe, jeżeli partnerem w projekcie jest np. PCPR wydatki i obrót tegoż partnera nie będą brane pod 

uwagę. Wówczas istotny jest obrót Wnioskodawcy.

9 10.3.4 Czy partnerstwo składające się z:

- izby branżowej mającej status stowarzyszenia, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie 

oświaty odpowiedzialną za pewną część projektu szkoleniowego oraz

- członków tegoż stowarzyszenia (izby), którzy będą odpowiedzialni za oddzielną część merytoryczną 

tego samego projektu szkoleniowego

kwalifikuje się do dofinansowania w ramach RPO WM działanie 10.3.4

Zgodnie z art. 33 (Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020) pkt. 6 „Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte 

pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)”. 

W przypadku podmiotów innych niż podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub 

finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie partnerskiej nie może zostać zawarte 

partnerstwo obejmujące podmioty, które mają którekolwiek z następujących relacji:

•             jeden z podmiotów posiada samodzielnie lub łącznie z jednym lub więcej podmiotami, z którymi jest 

powiązany w rozumieniu niniejszego akapitu powyżej 50% kapitału drugiego podmiotu (dotyczy podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą), przy czym wszyscy partnerzy projektu traktowani są łącznie jako strona 

partnerstwa, która łącznie nie może posiadać powyżej 50% kapitału drugiej strony partnerstwa, czyli lidera projektu;

•           jeden z podmiotów ma większość praw głosu w drugim podmiocie;

•           jeden z podmiotów, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem drugiego podmiotu, kontroluje samodzielnie, 

na mocy umowy z innymi akcjonariuszami lub wspólnikami drugiego podmiotu, większość praw głosu akcjonariuszy 

lub wspólników w drugim podmiocie;

•    jeden z podmiotów ma prawo powoływać lub odwoływać większość członków organu administracyjnego, 

zarządzającego lub nadzorczego drugiego podmiotu; 

•          jeden z podmiotów ma prawo wywierać dominujący wpływ na drugi podmiot na mocy umowy zawartej z tym 

podmiotem lub postanowień w akcie założycielskim lub umowie spółki lub statucie drugiego podmiotu (dotyczy to 

również prawa wywierania wpływu poprzez powiązania osobowe istniejące między podmiotami mającymi wejść w 

skład partnerstwa).

            W analizowanej sprawie ewentualnej możliwości zawarcia umowy partnerstwa złożonego z Izby 

Gospodarczej (prowadzącej działalność gospodarczą, a tym samym będącej przedsiębiorcą) i członków tej izby 

(będących przedsiębiorcami – ośrodkami szkoleniowymi) wydaje się, że brak jest podstaw do tego by można było 

zaakceptować taką umowę partnerską w kontekście dofinansowania projektów w ramach Podziałania 10.3.4. 

Natomiast w celu kompleksowej oceny sytuacji należałoby zapoznać się z i przeanalizować dokumenty statutowe 

ww. izby i relacje pomiędzy izbą a jej członkami.



10 10.3.4 Krajowa Izba Gospodarki nieruchomościami organizuje kursy zawodowe na pośredników i 

zarządców nieruchomościami ( każdy kurs w zakresie ok 100godzin edukacyjnych ) zakończone 

egzaminem wewnętrznym. Po zdaniu egzaminu uczestnicy kursu otrzymują odpowiednią licencję 

KIGN i są wpisani do centralnego rejestru zarządców i pośredników nieruchomościami 

prowadzonego przez KIGN (obecnie w rejestrze wpisanych jest ponad 2600 osób posiadających 

licencje KIGN) .

Nadmieniam, iż:

- uprawnienie do organizacji kursów zakończonych egzaminem i wydaniem licencji wynika ze statutu 

KIGN zatwierdzonego przez członków założycieli  tej Izby gospodarczej; 

- Kursy są nadzorowane/akredytowane prze Instytut Gospodarki Nieruchomościami którego 

organem nadzorczym jest Minister  Infrastruktury i Rozwoju. Instytut m.in. zatwierdził zakres 

merytoryczny kursu, nadzoruje jego realizację, a także nadzoruje przebieg egzaminu kończącego 

kurs.

- Program kursu oparty jest na wytycznych określonych w:

+ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w 

dziedzinie gospodarowania nieruchomościami i 

+ Rozporządzeniu w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w 

zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania 

nieruchomościami.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami spełnia kryterium dostępu w ramach konkursu dla Poddziałania 10.3.4 

Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych tj.: „Projekt przewiduje formalne potwierdzenie nabytych 

w trakcie jego realizacji kwalifikacji, co odbywa się poprzez egzamin przeprowadzany przez wnioskodawcę lub 

podmiot zewnętrzny. Wnioskodawca lub podmiot zewnętrzny musi posiadać uprawnienia do egzaminowania w 

zakresie zgodnym z realizowanymi szkoleniami, a uprawnienia muszą zostać nadane w drodze akredytacji przez 

uprawnioną instytucję”.

KIGN posiada uprawnienia w zakresie:

- Organizacji kursów zakończonych egzaminem i wydaniem licencji (zgodnie ze statutem KIGN zatwierdzonym 

przez członków założycieli  tej Izby gospodarczej); 

- Kursy są nadzorowane/akredytowane prze Instytut Gospodarki Nieruchomościami, którego organem nadzorczym 

jest Minister  Infrastruktury i Rozwoju. Instytut m.in. zatwierdził zakres merytoryczny kursu, nadzoruje jego 

realizację, a także nadzoruje przebieg egzaminu kończącego kurs;

- Program kursu oparty jest na wytycznych określonych w:

a)  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie 

gospodarowania nieruchomościami 

b) Rozporządzeniu w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie 

wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami;

-  Izba, w zakresie prowadzenia przedmiotowych kursów wpisana jest jako instytucja szkoleniowa do Rejestru 

Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez WUP w Katowicach

11 Ogólne Jeżeli dany podmiot rozpoczął działalność gospodarcza w roku ogłoszenia konkursu i nie ma 

przychodu, może wnioskować o dofinansowanie?

Jeżeli dany podmiot rozpoczął działalność gospodarcza w roku ogłoszenia konkursu i nie ma przychodu, nie może 

wnioskować o dofinansowanie.  Roczny obrót Wnioskodawcy musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków w 

projekcie. W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie pod uwagę będzie brana suma rocznego obrotu 

Lidera i Partnera (Partnerów) projektu.  W przypadku gdy roczny obrót Wnioskodawcy lub Partnerstwa jest niższy 

niż roczne wydatki w projekcie stwierdza się niespełnienie kryterium. W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden 

rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych 

wydatków jest najwyższa. W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako 

obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania 

na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego Wnioskodawcę/ partnera (o ile 

dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Ww. zapisy nie dotyczą jednostek sektora finansów 

publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora 

finansów publicznych oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które 

dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych.

12 10.3.4 Czy wartości niematerialne i prawne stanowią również środki trwałe? Koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu 

mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność 

pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z 

zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), 

uwzględniając przedmiot i cel danego projektu; wymóg dotyczy wyłącznie środków trwałych o wartości początkowej 

równej lub wyższej niż 3 500 PLN netto – zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego  Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 (Rozdział 6.12).

13 Ogólne Rejestracja w systemie MEWA – czy musi być ten sam adres mailowy co podany na platformie 

ePUAP

Nie, nie musi



14 Ogólne Czy jeżeli w budżecie projektu wyszczególnię pojedyncze towary lub usługi typu: oddzielnie wynajem 

sali na zajęcia, zatrudnienie wykładowców na umowę zlecenie, catering i materiały szkoleniowe, to  

czy osoba oceniająca nie potraktuje tego jako części zleconej usługi merytorycznej i projekt zostanie 

odrzucony (bo przekroczy 30%). 

Co do zasady można wyszczególnić pojedyńcze towary lub usługi np. wynajem sali na zajęcia, catering, materiały 

szkoleniowe. Natomiast w celu stwierdzenia, czy dane zadanie jest zadaniem merytorycznym zleconym czy nie, 

należy wziąć pod uwagę to, kto ponosi koszty administracyjne związane z wykonaniem tego zadania. Ze zleceniem 

zadania merytorycznego będziemy mieć do czynienia wówczas, gdy beneficjent przekazuje wykonanie zadania, w 

tym przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności w ramach zadania, innemu podmiotowi, tzn. niejako 

„wyprowadza” to zadanie na zewnątrz, poza swoją instytucję. Jeżeli jednak zdecydujecie się Państwo na zlecenie 

przeprowadzenie szkolenia firmie zewnętrznej ale catering, sale wykładowe, materiały szkoleniowe itp. zapewnicie 

we własnym zakresie wówczas można rozdzielić usługi. Przykład 1 - Beneficjent

zleca przygotowanie całego szkolenia zewnętrznemu wykonawcy, a sam odpowiada

jedynie za zwrot kosztów dojazdu na szkolenie dla uczestników szkolenia. W

takim przypadku mamy do czynienia ze zleceniem istotnej części zadania

merytorycznego, gdyż zewnętrzny wykonawca ma za zadanie pozyskać

wykładowców, wynająć salę szkoleniową, zapewnić wyżywienie dla uczestników i

przygotować materiały szkoleniowe, czyli bezpośrednio odpowiada za kompleksowe

zorganizowanie szkolenia. Beneficjent w takim wypadku tylko nadzoruje

realizację zadania a sam nie angażuje się osobiście i bezpośrednio w realizację

zadania merytorycznego. Przykład 2 Beneficjent

dysponuje salą szkoleniową wraz ze sprzętem i sam przygotowuje (tzn. powieli

potrzebną ilość egzemplarzy) materiały dla uczestników szkolenia, a z zewnątrz

pozyska trenera i zapewni wyżywienie. W takim przypadku usługa trenerska i

cateringowa nie jest traktowana jako zlecenie zadania merytorycznego.

15 10.3.4  Wskaźnikami rezultatu do wyboru są: 

• liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w szkolnych formach kształcenia ustawicznego 

zawodowego,

• liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,

• liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu;

natomiast na poziomie produktu:

• liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie;

• liczba osób uczestniczących w szkolnych formach kształcenia ustawicznego zawodowego w 

programu.

Jaki założyć poziom, jeśli planujemy przeszkolić 200 osób podczas seminariów i 100 e-learningu, ale 

w tej liczbie 100 będzie część z tych 200,? Nie będzie to zatem 300 osób, chyba że weryfikować 

wskaźnik będziemy po liczbie wystawionych certyfikatów potwierdzających pozytywne zdanie 

egzaminu.

1 projekt – 1 osoba (1 uczestnik projektu), dwa szkolenia to dalej 1 osoba (uczestnik)

16 10.3.4 Jak w tym działaniu jest definiowana akredytowana jednostka, która dla uczestnika szkolenia/kursu 

wyda na zakończenie Certyfikat. Czy firma, która jest zgłoszona np. do Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy spełni takie kryterium? Jakim ja muszę wykazać się w tym zakresie dokumentem ubiegając 

sie o dofinansowanie?

Akredytację wydaną

instytucji szkoleniowej przez kuratora oświaty na podstawie przepisów ustawy o

systemie oświaty należy traktować jako certyfikat wysokiej jakości świadczonych

usług. Informacje o instytucjach akredytowanych udostępnia Ministerstwo

Edukacji Narodowej m.in. na stronie internetowej http://akredytacje.men.gov.pl  



17 10.3.4 Czy osoba fizyczna prowadzaca działalność gospodarczą jako wnioskodawca musi poszukiwać 

partnera do projektu w ramach powyższego działania, z zachowaniem zasad konkurencji 

(konieczność naboru partnera przez ogłoszenie) czy może to być partner już znany wnioskodawcy 

wcześniej (prowadzący jako osoba fizyczna jednoosobową działalność gospodarczą) , z którym inne 

działania ten wnioskodawca podejmował. 

Wnioskodawca sam wybiera partnera (bez konieczności wyboru partnera przez ogłoszenie). Należy jednak 

pamiętać, iż realizacja projektów partnerskich w ramach wymaga spełnienia następujących warunków:

-  posiadania lidera partnerstwa, który jest jednocześnie beneficjentem projektu (stroną umowy o dofinansowanie);

        - uczestnictwa partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne 

przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może 

uczestniczyć w realizacji tylko części  zadań w projekcie;

        - adekwatności udziału partnerów, co oznacza odpowiedni udział partnerów w realizacji projektu (wniesienie 

zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom);

    - zawarcia pisemnej umowy lub porozumienia partnerów, określającego podział zadań i obowiązków pomiędzy 

partnerami oraz precyzyjne zasady zarządzania finansami, w tym przepływy finansowe i rozliczanie środków 

partnera.

18 10.3.4 Czy do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć koszty zdania egzaminu (w tym wynagrodzenie 

komisji egzaminacyjnej) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Tak, do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć

koszty zdania egzaminu (w tym wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej).

19 10.3.4 Jaka jest definicja kształcenia formalnego i kształcenia nieformalnego Kształcenie formalne - system kształcenia oparty

na stałych pod względem czasu i treści nauki formach (klasy, stopnie, szkoły,

programy i podręczniki), prowadzący od nauczania początkowego do uniwersytetu i

włączający - obok kursów wykształcenia ogólnego - wiele programów specjalnych

oraz instytucji stacjonarnego kształcenia technicznego i zawodowego.Kształcenie nieformalne - świadoma i

zorganizowana działalność kształcąco - wychowująca prowadzona poza ustanowionym

formalnym systemem szkolnym, umożliwiająca określonej grupie uczestników

osiągnięcie założonych celów kształcenia. Jest to kształcenie dorosłych, które

odbywa się poza formalnym systemem edukacji, wspiera uzyskiwanie kluczowych

kompetencji z punktu widzenia poprawy zdolności zatrudnienia i mobilności na

współczesnym rynku pracy.

20 10.3.4 Czy istnieje możliwość zawarcia partnerstwa ze szkołą publiczną o profilu technicznym Istnieje możliwość zawarcia partnerstwa ze szkołą publiczną o profilu technicznym. Należy jednak pamiętać, iż w 

przypadku projektu partnerskiego muszą zostać spełnione wymogi dotyczące wyboru partnerów spoza sektora 

finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy z

dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

2014-2020. W sytuacji kiedy projekt

realizowany jest w partnerstwie Wnioskodawca zobligowany jest spełniać wymogi utworzenia partnerstwa 

wskazane w art.33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie 2014-2020 na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie.

       

Ponadto  realizacja projektów partnerskich w ramach wymaga spełnienia następujących warunków:

      

-  posiadania lidera partnerstwa, który jest jednocześnie beneficjentem projektu (stroną umowy o dofinansowanie);

      

- uczestnictwa partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie 

wniosku o dofinansowanie projektu oraz

wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko  części  zadań w projekcie;

      - adekwatności udziału partnerów, co oznacza odpowiedni udział partnerów w realizacji projektu (wniesienie 

zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom);

      - zawarcia pisemnej umowy lub porozumienia partnerów, określającego podział zadań i obowiązków pomiędzy 

21 10.3.4 W dokumentacji nie jest określony % zdawalności egzaminu przez Uczestników. Czy

są jakieś wytyczne / wskazania co do tego jaki % zdawalności należy założyć w

projekcie?

Wskaźnik rezultatu dotyczący % zdawalności

egzaminu przez Uczestników nie został określony. To wnioskodawca ustala jaki on

ma być na poziomie realizacji projektu.



22 10.3.4 Czy w cross financingu można dokonać zakupu komputerów ? Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na

lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r., zakup komputerów stanowi środek

trwały. We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić

konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych

niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla

danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając

przedmiot i cel danego projektu; wymóg dotyczy wyłącznie środków trwałych o

wartości początkowej równej lub wyższej niż 3 500 PLN netto.

Jednocześnie należy pamiętać, że

zgodnie z Regulaminem konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków

trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach

kosztów bezpośrednich projektu oraz  wydatków w ramach cross-financingu

nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu.

Do szkoleń przystępują

osoby w wieku dorosłym z własnej inicjatywy, a nie z inicjatywy swojego

pracodawcy. Jeśli wnioskodawca zrobiłby szkolenia dla swoich pracowników to już

nie byłoby to „z własnej inicjatywy” konkretnego pracownika i miałaby miejsce

pomoc publiczna. W konkursie tym pomoc publiczna co do zasady nie występuje.

Może się zdarzyć, że pomoc wystąpi w jednym tylko przypadku. A mianowicie, gdy

osoba dorosła, która chce się dokształcać z własnej inicjatywy jest osobą

samozatudnioną, czyli prowadzi działalność gospodarczą.

Nie rozumiem dlaczego pojawiła się

interpretacja co do „inicjatywy pracodawcy”, ale idąc tym tokiem rozumowania

traktuje, w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi oceniający chce udowodnić,

że pracownicy przystępują do szkoleń dobrowolnie – bardzo proszę o konkretny

zapis  w regulaminie.

W moim odczuciu pojawia się

niebezpieczeństwo nierównego traktowania beneficjentów – błąd, który w tej

interpretacji uniemożliwia pracownikom podniesienie kwalifikacji, niezależnie

od miejsca w którym akredytowane szkolenia miałyby się odbyć, czy kto je miałby

organizować.

Jeżeli grupa docelowa zostanie

zdiagnozowana m.in. (podkreślam) u pracodawcy to dlaczego to stanowi problem.

Tak jak napisałem wcześniej, bardzo

proszę o wyraźną wykładnie, bo odpowiedź dyskredytuje niektóre podmioty.

Pkt 3 regulaminu mówi :

„O dofinansowanie projektu ubiegać

mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów

odrębnych).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać

się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na

podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych, art. 207 ust. 4 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z

późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.), art. 9 ust.

1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2014 r. poz. 1417).

Ponadto zaznacza się, że warunkiem

ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak

również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz

Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych

należności wymaganych odrębnymi przepisami.”

Proszę o wskazanie zapisu

uniemożliwiającego organizowanie szkoleń m.in. dla pracowników.

Dodatkowo podaję cel szczegółowy

konkursu:

Cel szczegółowy 3: Wsparcie osób

dorosłych w uczeniu się przez całe życie przez nabywanie i/lub podwyższanie

kompetencji;

Oraz opis grupy docelowej (SZOOP

1_3)

osoby w wieku dorosłym, od 18 r.ż.,

zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia,

uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia;

Bardzo proszę o wyjaśnienie w

jaki sposób oceniający zamierzają określić co jest a co nie jest własną

inicjatywą i jeśli istnieje, to gdzie takie wykluczenie zostało podane do

publicznej wiadomości.

10.3.423 Wnioskodawca

pisze „Nie rozumiem dlaczego pojawiła się interpretacja co do

„inicjatywy pracodawcy”, ale idąc tym tokiem rozumowania traktuje, w jaki

sposób i za pomocą jakich narzędzi oceniający chce udowodnić, że pracownicy

przystępują do szkoleń dobrowolnie – bardzo proszę o konkretny zapis  w

regulaminie.” Oceniający niczego nie będzie udowadniał. Będzie natomiast

opierał się na zapisach zawartych we wniosku o dofinansowanie i na tej

podstawie oceniał czy wnioskodawca spełnił warunki określone w regulaminie

konkursu. Projekt będzie również kontrolowany na dalszym etapie realizacji i

wtedy także będzie można stwierdzić czy ww. zasady są przestrzegane.

Grupą docelową w tym konkursie są

osoby fizyczne które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje kwalifikacje

zawodowe, a nie przedsiębiorcy/pracodawcy, którzy chcą przeszkolić swoich

pracowników. W sytuacji gdy przedsiębiorca/pracodawca w danym projekcie

złożonym na ten konkurs, chce zrealizować i przeprowadzić szkolenia dla swoich

pracowników, wówczas beneficjentem wsparcia staję się nie tylko osoba fizyczna

uczestnicząca w szkoleniu, ale i jego pracodawca, który wysyła i organizuje mu

to szkolenie. W takiej sytuacji mielibyśmy do czynienia z wystąpieniem pomocy

publicznej na szkolenia. Beneficjentem pomocy byłby pracodawca, a taka sytuacja

nie jest przewidziana w tym konkursie, ponieważ w tym konkursie przedsiębiorca

nie może być beneficjentem (nie może otrzymać żadnego wsparcia). Jest to jasno

i wyraźnie zapisane w regulaminie konkursu oraz SZOOP.

Beneficjentowi

można również wskazać, że  pracodawca ma możliwość szkolić swoich

pracowników w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy,

przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i

pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem

utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z

powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się

gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno

pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia

ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj.

pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100%

kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie

może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na

jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach

pomocy de minimis.



Do szkoleń przystępują

osoby w wieku dorosłym z własnej inicjatywy, a nie z inicjatywy swojego

pracodawcy. Jeśli wnioskodawca zrobiłby szkolenia dla swoich pracowników to już

nie byłoby to „z własnej inicjatywy” konkretnego pracownika i miałaby miejsce

pomoc publiczna. W konkursie tym pomoc publiczna co do zasady nie występuje.

Może się zdarzyć, że pomoc wystąpi w jednym tylko przypadku. A mianowicie, gdy

osoba dorosła, która chce się dokształcać z własnej inicjatywy jest osobą

samozatudnioną, czyli prowadzi działalność gospodarczą.

Nie rozumiem dlaczego pojawiła się

interpretacja co do „inicjatywy pracodawcy”, ale idąc tym tokiem rozumowania

traktuje, w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi oceniający chce udowodnić,

że pracownicy przystępują do szkoleń dobrowolnie – bardzo proszę o konkretny

zapis  w regulaminie.

W moim odczuciu pojawia się

niebezpieczeństwo nierównego traktowania beneficjentów – błąd, który w tej

interpretacji uniemożliwia pracownikom podniesienie kwalifikacji, niezależnie

od miejsca w którym akredytowane szkolenia miałyby się odbyć, czy kto je miałby

organizować.

Jeżeli grupa docelowa zostanie

zdiagnozowana m.in. (podkreślam) u pracodawcy to dlaczego to stanowi problem.

Tak jak napisałem wcześniej, bardzo

proszę o wyraźną wykładnie, bo odpowiedź dyskredytuje niektóre podmioty.

Pkt 3 regulaminu mówi :

„O dofinansowanie projektu ubiegać

mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów

odrębnych).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać

się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na

podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych, art. 207 ust. 4 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z

późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.), art. 9 ust.

1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2014 r. poz. 1417).

Ponadto zaznacza się, że warunkiem

ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak

również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz

Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych

należności wymaganych odrębnymi przepisami.”

Proszę o wskazanie zapisu

uniemożliwiającego organizowanie szkoleń m.in. dla pracowników.

Dodatkowo podaję cel szczegółowy

konkursu:

Cel szczegółowy 3: Wsparcie osób

dorosłych w uczeniu się przez całe życie przez nabywanie i/lub podwyższanie

kompetencji;

Oraz opis grupy docelowej (SZOOP

1_3)

osoby w wieku dorosłym, od 18 r.ż.,

zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia,

uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia;

Bardzo proszę o wyjaśnienie w

jaki sposób oceniający zamierzają określić co jest a co nie jest własną

inicjatywą i jeśli istnieje, to gdzie takie wykluczenie zostało podane do

publicznej wiadomości.

10.3.423 Wnioskodawca

pisze „Nie rozumiem dlaczego pojawiła się interpretacja co do

„inicjatywy pracodawcy”, ale idąc tym tokiem rozumowania traktuje, w jaki

sposób i za pomocą jakich narzędzi oceniający chce udowodnić, że pracownicy

przystępują do szkoleń dobrowolnie – bardzo proszę o konkretny zapis  w

regulaminie.” Oceniający niczego nie będzie udowadniał. Będzie natomiast

opierał się na zapisach zawartych we wniosku o dofinansowanie i na tej

podstawie oceniał czy wnioskodawca spełnił warunki określone w regulaminie

konkursu. Projekt będzie również kontrolowany na dalszym etapie realizacji i

wtedy także będzie można stwierdzić czy ww. zasady są przestrzegane.

Grupą docelową w tym konkursie są

osoby fizyczne które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje kwalifikacje

zawodowe, a nie przedsiębiorcy/pracodawcy, którzy chcą przeszkolić swoich

pracowników. W sytuacji gdy przedsiębiorca/pracodawca w danym projekcie

złożonym na ten konkurs, chce zrealizować i przeprowadzić szkolenia dla swoich

pracowników, wówczas beneficjentem wsparcia staję się nie tylko osoba fizyczna

uczestnicząca w szkoleniu, ale i jego pracodawca, który wysyła i organizuje mu

to szkolenie. W takiej sytuacji mielibyśmy do czynienia z wystąpieniem pomocy

publicznej na szkolenia. Beneficjentem pomocy byłby pracodawca, a taka sytuacja

nie jest przewidziana w tym konkursie, ponieważ w tym konkursie przedsiębiorca

nie może być beneficjentem (nie może otrzymać żadnego wsparcia). Jest to jasno

i wyraźnie zapisane w regulaminie konkursu oraz SZOOP.

Beneficjentowi

można również wskazać, że  pracodawca ma możliwość szkolić swoich

pracowników w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy,

przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i

pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem

utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z

powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się

gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno

pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia

ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj.

pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100%

kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie

może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na

jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach

pomocy de minimis.


