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Odpowiedzi na przesłane pytania związane z naborem wniosków na dofinansowanie
projektów w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15 Poddziałania 1.2.1 PO WER.
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs przedstawia
odpowiedzi na przesłane pytania związane z naborem wniosków na dofinansowanie
projektów w ramach PO WER, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15.
Pytania z 23 października 2015r.
Pytanie 1.
Na stronie 47 Regulaminu konkursu jest zapis:
„6. Zgodnie z dokumentem Roczny Plan Działania dla PO WER w województwie pomorskim
na 2015 r. wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania w projekcie następujących
wskaźników określonych dla Osi I PO WER, które muszą zostać uwzględnione w zapisach
wniosku o dofinansowanie (pkt 3.1.1 wniosku):
a. wskaźniki produktu:
• Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem
w programie;
• Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie;
• Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu,
objętych wsparciem w programie.”
Czy jeżeli grupą docelową będą stanowiły w 100% osoby bierne zawodowo, to mimo to
trzeba wpisać i opisać również wskaźniki dotyczące osób bezrobotnych i długotrwale
bezrobotnych (podając wszędzie wartość 0)?
Czy można, pomimo zapisu: „muszą zostać uwzględnione w zapisach wniosku o
dofinansowanie”, pominąć je i wpisać jedynie wskaźniki produktu i rezultaty dotyczące tylko
osób biernych zawodowo?
Odpowiedź.
Jeżeli w projekcie są wyłącznie osoby bierne zawodowo to nie należy wpisywać innych
wskaźników, tj. osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych, gdyż zgodnie z instrukcją
wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 str. 12,
konieczne jest wybranie wszystkich adekwatnych do projektu wskaźników (warunek
techniczny- co najmniej 1 wskaźnik).

Pytanie 2.
Czy jeżeli nie jest założona w grupie docelowej określona liczba osób z
niepełnosprawnościami i osób o niskich kwalifikacjach, to czy wskaźniki efektywności
zatrudnieniowej w pkt. 3.1.1 można wpisać procentowo a nie liczbowo?
Odpowiedź.
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Sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej można wpisać procentowo,
gdyż zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO
WER 2014-2020 str. 15 dla każdego wybranego wskaźnika rezultatu należy określić
jednostkę pomiaru.

Pytanie 3.
Na stronie 17 regulaminu widnieje zapis:
„7. Z punktu widzenia sukcesu całego projektu ważne jest, aby wnioskodawca posiadał sieć
powiązań i współpracy w środowisku lokalnym w celu osiągnięcia najlepszych z możliwych
korzyści dla uczestników w kontekście ich sytuacji na rynku pracy. Wnioskodawca powinien
działać w oparciu o partnerstwo instytucji/podmiotów współdziałających z nim w celu
zrealizowania wieloetapowej ścieżki integracji poszczególnych uczestników. Dlatego też,
posiadanie przez wnioskodawcę takiej współpracy z podmiotami realizującymi wsparcie
grupy docelowej jest jednym z kryteriów premiujących.”
Czy to oznacza, że wnioskodawca może otrzymać dodatkowe 10 punktów podczas oceny
merytorycznej, jeżeli zostanie wskazane we wniosku partnerstwo, w którym podmiot/y
będzie/ą wspierać wnioskodawcę w realizacji określonych działań w projekcie.”
Z kolei kryterium premiujące opisane na str. 117 brzmi:
„Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa jednostek sektora finansów publicznych z
organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami sektora prywatnego, posiadającymi
doświadczenie w realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej.”
W pkt. 7 nie ma informacji, iż wnioskodawca albo partner muszą należeć do jednostek
sektora finansów publicznych natomiast w opisie kryterium premiującego już tak.
Czy w związku z powyższym partnerstwo podmiotu nie będącego jednostką sektora finansów
publicznych z organizacją pozarządową posiadającą doświadczenie w realizacji wsparcia na
rzecz grupy docelowej będzie premiowane czy też nie?
Odpowiedź.
Zgodnie z Planem Działania PO WER 2014-2020 na 2015 r. kryterium premiującym jest
partnerstwo jednostek sektora finansów publicznych z organizacjami pozarządowymi
i/lub podmiotami sektora prywatnego przy czym partnerstwo z jednostkami sektora
finansów publicznych jest warunkiem koniecznym do uzyskania 10 pkt. procentowych
przy ocenie merytorycznej wniosku.

Pytanie 4.
Czy można łączyć ze sobą typy operacji, tzn. 1 uczestnik projektu skorzystałby z kilku form
wsparcia tj. szkolenia oraz stażu, ujęte w różnych typach operacji?
Odpowiedź.
Uczestnik projektu może skorzystać z różnych form wsparcia, tj. ze szkoleń i staży, przy
czym zgodnie z Regulaminem Konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15 na
dofinansowanie projektów w ramach PO WER 2014-2020, obowiązkowa jest (typ operacji
nr 1) identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz
diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja
stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych, jak również kompleksowe i indywidualne
pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i
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kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania
rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i
kwalifikacji zawodowych, reszta form wsparcia jest dowolna dla beneficjenta.

Pytanie 5.
Czy szkolenie z języka obcego musi kończyć się egzaminem zewnętrznym, czy też wystarczy
egzamin przeprowadzony przez instytucję szkolącą?
Odpowiedź.
Jeżeli projekt przewiduje realizację szkoleń z zakresu nabywania, podwyższania lub
dostosowania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, to powinien spełnić
co najmniej jeden z poniższych warunków określonych w kryterium dostępu nr 9:
a) kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego
uzyskane kwalifikacje,
b) kończyć się egzaminem przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera, o ile
posiada on uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi
szkoleniami, a uprawnienia te zostały nadane w drodze akredytacji przez podmiot
zewnętrzny (ze wskazaniem instytucji akredytującej procedurę egzaminacyjną i
gwarantującej jej bezstronność i wiarygodność),
c) musi być prowadzony w oparciu o certyfikowane programy nauczania (ze wskazaniem
instytucji certyfikującej dany program nauczania).

Pytanie 6.
Czy można zaplanować szkolenie z zakresu podnoszenia motywacji uczestników, jeśli nie
będzie się kończyć zdobyciem certyfikatu, tylko zaświadczeniem o odbyciu szkolenia?
Odpowiedź.
Zgodnie z Planem Działania PO WER 2014-2020 na 2015 r. projekt ma zagwarantować, że
w ciągu czterech miesięcy od momentu przystąpienia danej osoby do projektu zostanie jej
zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do
zawodu lub stażu. Szkolenia z zakresu podnoszenia motywacji uczestników mogą być
realizowane dodatkowo, np. w połączeniu z innymi formami wsparcia, natomiast
zaświadczenie o odbyciu tego szkolenia nie spełnia wymagań określonych w konkursie.

Pytanie 7.
Czy jako przedstawiciel publicznych służb zatrudnienia i jednocześnie wnioskodawca
realizujący wsparcie na rzecz grupy docelowej zgodnie z zapisami Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku realizacji projektu w partnerstwie (zg. z
zapisami ustawy o zasadzie prowadzenia polityki rozwoju) z instytucją spoza sektora
finansów publicznych można założyć realizację przez Partnera działań wykraczających poza
zapisu ustawy?
Odpowiedź.
Zgodnie z zapisami art. 109 ust. 7g. pkt. 1) Ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy projekty finansowane lub współfinansowane ze źródeł innych niż Fundusz
Pracy, mogą być realizowane przez samorządy powiatów (w tym powiatowe urzędy pracy)
tylko wówczas jeżeli w ramach tych projektów są realizowane wyłącznie działania zgodne
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z przepisami ustawy.
Dodatkowo zgodnie z art. 109f powyższej ustawy, powiatowe urzędy pracy udzielają
wsparcia ze środków innych niż z Funduszu Pracy, w szczególności w ramach projektów
finansowanych ze środków EFS, wyłącznie bezrobotnym i poszukującym pracy, w sposób i
na zasadach określonych w ustawie.
Oba artykuły Ustawy wskazują, że w przypadku powiatowych urzędów pracy będących
beneficjentami czy partnerami w projektach realizowanych w trybie konkursowym, np.
1.2 PO WER to takie projekty mogą być skierowane tylko do osób bezrobotnych i
poszukujących pracy i mogą oferować wyłącznie wsparcie i działania zgodne z przepisami
ustawy.
Oznacza to, że w przypadku występowania w projekcie powiatowego urzędu pracy w roli
lidera lub partnera nie można założyć działań wykraczających poza zapisy ustawy.
Wsparcie takiego projektu musi być skierowane wyłącznie do osób o statucie
bezrobotnego i poszukującego pracy.
Zapraszamy do zapoznania się z pismem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące
powyższego stanowiska, o sygnaturze DZF.I.8610.98.2015.SK.1 z dnia 12.10.2015r.

Pytanie 8.
Zgodnie z informacją wskazaną na str. 4 pkt. 7 i 8 minimalnych wymagań jakościowych
wsparcia w projekcie szkolenia/kursy muszą spełniać określone wymogi np. być realizowane
w oparciu o certyfikowane programy nauczania, kończyć się egzaminem zew. itp. Czy
oznacza to, iż de facto partnerzy nie mają możliwości ujęcia w projekcie szkoleń miękkich
również wpływających na wzrost kompetencji zawodowych?
Odpowiedź.
Zgodnie z kryterium dostępu nr 9, wskazującym że zaplanowane w projekcie szkolenia z
zakresu nabywania, podwyższania lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji
niezbędnych na rynku pracy muszą spełniać min. jeden ze wskazanych warunków.
Oznacza to, że szkolenie po którym uczestnik otrzyma kompetencje lub kwalifikacje
niezbędne na rynku pracy, musi być zorganizowane z przynajmniej jednym ze wskazanych
warunków w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15.

Pytanie 9.
Na jakim poziomie winny być określone koszty pośrednie we wniosku składanym przez PUP
(jest to niezwykle istotnie biorąc pod uwagę, iż planujemy złożyć projekt Partnerski i cześć z
tych środków winna zostać przekazana Parterowi)? W Ustawie o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy mówi się o 3% (art. 9 ust. 2 d). Czy zatem w przypadku projektów
konkursowych będzie to stawka ryczałtowa zgodna z wytycznymi dot. kwalifikowalności
wydatków?
Odpowiedź.
Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w
ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014-2020 dotyczą projektów pozakonkursowych PUP
finansowanych z FP. W przypadku projektów konkursowych finansowanych z budżetu
państwa (np. Poddziałanie 1.2.1 POWER) przysługują stawki kosztów pośrednich w
wysokości wskazanej w wytycznych kwalifikowalności.
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Co oznacza, że stawki kosztów pośrednich w projektach konkursowych (np. 1.2.1 PO WER)
finansowanych tylko z EFS, przysługują w wysokości wskazanej w wytycznych
kwalifikowalności.

Pytanie 10.
Czy Zrzeszenie Pracodawców może wziąć udział w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.12-22001/15?
Odpowiedź.
O dofinansowanie realizacji projektu w konkursie mogą ubiegać się podmioty
wyszczególnione w SZOOP PO WER tj. instytucje rynku pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli:
- publiczne służby zatrudnienia,
- Ochotnicze Hufce Pracy,
- agencje zatrudnienia,
- instytucje szkoleniowe,
- instytucje partnerstwa lokalnego,
- instytucje dialogu społecznego na rynku pracy:
1) związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych,
2) organizacje pracodawców,
3) organizacje bezrobotnych,
4) organizacje pozarządowe
– jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
Uwaga: zgodnie z pkt. 3 podrozdziału 2.2 regulaminu konkursu, obowiązkiem
wnioskodawcy jest weryfikacja kryteriów przynależności do poszczególnej grupy instytucji
realizujących zadania określone w ww. ustawie.

Pytanie 11.
Czy informacje zawarte na str. 112 Regulaminu konkursu w wierszu nr 9 mówiącym: „Projekt
przewiduje realizację szkoleń z zakresu nabywania, podwyższania lub dostosowania
kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, wyłącznie spełniających przynajmniej
jeden z poniższych warunków:
a) kończących się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego
uzyskane kwalifikacje,
b) kończących się egzaminem przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera, o ile
posiada on uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi
szkoleniami, a uprawnienia te zostały nadane w drodze akredytacji przez podmiot
zewnętrzny (ze wskazaniem instytucji akredytującej procedurę egzaminacyjną i
gwarantującej jej bezstronność i wiarygodność),
c) prowadzonych w oparciu o certyfikowane programy nauczania (ze wskazaniem instytucji
certyfikującej dany program nauczania).",
należy również rozumieć, zwłaszcza w odniesieniu do ppkt. b) i c), zapisy zawarte w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych?
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Placówka Kształcenia Ustawicznego umocowana o Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty, w szczególności o art. 68a. jest z mocy przytoczonych wyżej dokumentów
zobligowana do realizacji szkoleń w oparciu o program nauczania uwzględniający podstawę
programową kształcenia w zawodzie dopuszczone do użytku przez MEN.
Świadczy to iż program jest certyfikowany przez MEN a Placówka wymieniona w Ustawia o
systemie oświaty posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów i wystawiania
zaświadczeń o ukończeniu kursu kwalifikacji zawodowych, upoważniające do składania
(patrz. § 4. 1. Rozporządzenia... ) ewentualnych egzaminów przed OKE, a organem który
nadał te uprawnienia jest również MEN.
Czy powyższe dokumenty, tzn. Ustawa o systemie Oświaty oraz Rozporządzenie MEN z dnia
11 stycznia 2012r., wyczerpują zapisy zawarte na str. 112 Regulaminu konkursu w wierszu nr.
9?
Odpowiedź.
Uzyskanie kwalifikacji może być świadczone w ramach systemów oświaty i szkolnictwa
wyższego. W związku z tym Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych jest uznawane w zakresie uzyskiwania
kwalifikacji.
Zgodnie z dokumentami: załącznik nr 1 Regulaminu konkursu „Minimalne wymagania
jakościowe wsparcia w projekcie” (wer.1.1 2015.10.05), rozdział 16 „Uzyskanie kwalifikacji
w projekcie”, pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o sygnaturach:
DZF.VI.8630.32.2015.MKr.1, DZF-VI.8460.13.IS.1 i DZF.IV.8630.41.2015.MT.1,
zamieszczonymi na stronie internetowej IOK w zakładce Fundusze Europejskie/ EFS20142020 (POWER)/ Dowiedz się więcej/ Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytanie 12.
Czy w ramach przedmiotowego konkursu trzeba zaplanować szkolenia zawodowe, które
mają wypracowaną ścieżkę egzaminowania i certyfikacji zgodną z wytycznymi?
A jeśli nie to czy możliwe jest szkolenie opracowane pod wymagania danych potencjalnych
pracodawców?
Odpowiedź.
Zgodnie z kryteriami dostępu nr 9 obowiązującymi dla konkursu nr POWR.01.02.01-IP.1222-001/15 każde przewidziane szkolenie z zakresu nabywania, podwyższania lub
dostosowania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy musi spełnić min.
jedno ze wskazanych warunków. Oznacza to, że szkolenie po którym uczestnik otrzyma
kompetencje lub kwalifikacje niezbędne na rynku pracy, musi być zorganizowane z
przynajmniej jednym ze wskazanych warunków w regulaminie konkursu nr
POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15.
Odnośnie realizacji szkolenia pod wymagania potencjalnych pracodawców, informuję że
należy pamiętać o wszelkich wymogach konkursu związanych z organizacją szkolenia, np.:
walidacja i certyfikacja, spełnienie jednego z warunków kryterium dostępu nr 9,
ewentualnej pomocy publicznej, pomocy de minimis.
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Pytanie 13.
Czy uczelnia wyższa może składać wnioski w ramach ogłoszonego naboru z PO WER
Poddziałanie 1.2.1?
Odpowiedź.
W ramach konkursu wnioskodawcą ubiegającym się o dofinansowanie projektu może być
instytucja rynku pracy (wskazana w art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy), tj.:
• publiczne służby zatrudnienia;
• Ochotnicze Hufce Pracy;
•
•
•

agencje zatrudnienia;
instytucje szkoleniowe;
instytucje dialogu społecznego;

•

instytucje partnerstwa lokalnego.

Uwaga: zgodnie z pkt. 3 podrozdziału 2.2 regulaminu konkursu, obowiązkiem
wnioskodawcy jest weryfikacja kryteriów przynależności do poszczególnej grupy instytucji
realizujących zadania określone w ww. ustawie.

Pytanie 14.
Czy instytucja może złożyć wniosek i występować jako partner w innych projektach w
ramach ogłoszonego konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15, czy też są jakieś
ograniczenia w tym zakresie?
Odpowiedź.
Ograniczenie liczby składanych wniosków dotyczy jedynie wnioskodawców. Dany podmiot
może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie, nie ma jednak ograniczenia co do
liczby wniosków, w których może występować jako partner.

Pytanie 15.
Czy partner musi być instytucją rynku pracy zgodnie z art.6 Ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy?
Odpowiedź.
Partner nie musi być instytucją rynku pracy zgodnie z art.6 Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pytanie 16.
W jaki sposób beneficjent zweryfikuje czy dana osoba nie pracuje i nie poszukuje pracy?
Odpowiedź.
Na podstawie zaświadczeń lub oświadczeń składanych przez uczestnika projektu.
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Pytanie 17.
Czy studenci studiów niestacjonarnych mogą być grupą docelową?
Odpowiedź.
Studenci studiów niestacjonarnych mogą stanowić grupę docelową w ramach projektu
pod warunkiem, że są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi oraz spełniają
łącznie warunki wynikające z grupy NEET.
Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020 uznaje się osobę
młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest
bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu
formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych
zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i
kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie
oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET,
należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze
środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Kształcenie formalne w trybie
stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły
podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie
wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

Pytanie 18.
Czy niespełnienie warunku obowiązku posiadania przez wnioskodawcę i partnera rocznego
doświadczenia w realizacji wsparcia na rzecz wskazanej grupy docelowej, bądź podobnej
grupy osób, będzie powodem do odrzucenia wniosku podczas oceny formalnej lub
merytorycznej?
Odpowiedź.
Podany warunek obowiązkowego posiadania przez wnioskodawcę i partnera rocznego
doświadczenia w realizacji wsparcia na rzecz wskazanej grupy docelowej, bądź podobnej
grupy osób, nie jest kryterium formalny ani merytorycznym. Zapis ten stanowi jedynie
zalecenie, aby posiadać minimum roczne doświadczenie. Niespełnienie powyższego
warunku może wpłynąć na wynik oceny merytorycznej, ale nie może być podstawą do
odrzucenia wniosku.
Pytanie 19.
Czy obowiązkowo we wniosku należy uwzględnić wszystkie wskaźniki przedstawione w
podrozdziale 2.6 Wymagania w zakresie wskaźników w projekcie w pkt 6, (str. 47) mimo
skierowania projektu do osób biernych zawodowo?
Odpowiedź.
W projekcie należy przedstawić te wskaźniki, które dotyczą danego projektu. W tym
przypadku:
• wskaźnik dotyczący liczby osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie,
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•

wskaźnik liczby osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub
szkoleniu, objętych wsparciem w programie (jeżeli wnioskodawca będzie zakładał
dodatkowo taką część grupy wsparcia).

Pytanie 20.
Czy do kryterium efektywności zatrudnieniowej nie wlicza się m.in. osób, które podjęły
zatrudnienie w wyniku otrzymania zwrotnych lub bezzwrotnych środków na podjęcie
działalności gospodarczej w ramach jakiegokolwiek projektu współfinansowanego z EFS?
Odpowiedź.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 do kryterium efektywności zatrudnieniowej nie
wlicza się m.in. osób, które podjęły działalność gospodarczą, w wyniku otrzymania w ramach
projektu współfinansowanego z EFS zwrotnych lub bezzwrotnych środków na ten cel (zarówno w
ramach projektu realizowanego przez beneficjenta, który w umowie o dofinansowanie projektu
został zobowiązany do przedstawiania informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium, jak
również w ramach innego projektu EFS, tj. wdrażanego przez inny podmiot);

Pytanie 21.
Czy w ramach projektów możliwe są także szkolenia językowe zakończone certyfikatem czy
możliwe są szkolenia komputerowe zakończone certyfikatem?
Odpowiedź.
W ramach projektów możliwe jest przeprowadzenie szkoleń językowych lub
komputerowych pod warunkiem, że potrzeba ich realizacji będzie wynikała z
przeprowadzonej identyfikacji potrzeb danej osoby i będzie stanowiła integralny element
zindywidualizowanej i kompleksowej ścieżki aktywizacji zawodowej.

Pytanie 22.
Czy w przypadku kwot ryczałtowych należy uzasadniać wszystkie wydatki przyporządkowane
do poszczególnych zadań?
Odpowiedź.
W projektach rozlicznych na podstawie kwot ryczałtowych w polu „Uzasadnienie
poszczególnych wydatków wykazywanych w szczegółowym budżecie (w przypadku kwot
ryczałtowych pole obligatoryjne, w pozostałych przypadkach pole nieobligatoryjne).”,
należy uzasadnić wszystkie wydatki ponoszone w ramach poszczególnych kwot
ryczałtowych.

Pytanie 23.
Czy koszty rekrutacji mogą zostać ujęte w ramach kosztów bezpośrednich?
Odpowiedź.
Koszty personelu obsługowego oraz personelu administracyjnego zajmującego się
rekrutacją należy wykazywać wyłącznie w ramach kosztów pośrednich, natomiast koszty
identyfikacji potrzeb grupy docelowej przy rekrutacji w tym np. wynagrodzenie

str. 9

psychologa mogą stanowić wydatek w ramach kosztów bezpośrednich o ile będą zasadne.
Należy jednak podkreślić że każdy wydatek związany z procesem rekrutacji wykazany w
ramach kosztów bezpośrednich będzie podlegał indywidualnej ocenie w oparciu o zapisy
zawarte we wniosku.
Pytanie 24.
Czy został utworzony katalog instytucji wydających certyfikaty, które będą uznawane w
ramach ogłoszonego konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15? Czy w wyborze odnosić
się tylko do katalogu, który znajduje się w dokumencie „Podstawowe informacje dotyczące
uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego”?
Odpowiedź.
Taki katalog nie został opracowany w ramach ogłoszonego konkursu nr POWR.01.02.01IP.12-22-001/15. Wybierając instytucje wydające certyfikaty należy stosować się do
zapisów w zał. 1 Regulaminu konkursu w rozdziale 16 dotyczącym uzyskiwania kwalifikacji
w projekcie oraz pism Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na które powołuje się we
wspomnianym rozdziale.
Dodatkowo informuję, że przedstawiony katalog znajdujący się w/w rozdziale i pismach
stanowi tylko przykład instytucji wydających certyfikaty.
Pytanie 25.
Czy w ramach projektu kwalifikowalne będzie ujęcie zadania merytorycznego nr 1 Rekrutacja oraz zaplanowanie w ramach jego wydatku związanego z wynagrodzeniem
specjalisty ds. rekrutacji? Jeśli tak, w jakiej maksymalnej wysokości można ująć koszt
wynagrodzenia personelu?
Odpowiedź.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz
FS na lata 2014-2020, interpretacjami MIiR, a także zapisami Regulaminu konkursu nr
POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15, koszty pośrednie, które są rozliczane ryczałtem,
stanowią wszystkie koszty administracyjne związane z obsługą projektu, m.in.:
koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio
zaangażowanego w zarządzanie projektem (np. nadzorowanie, rozliczanie,
monitorowanie, organizacja szkoleń, prowadzenie rekrutacji) i jego rozliczanie, o ile jego
zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty
wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z
wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby.
Przyjmuje się, że w ramach prowadzenia rekrutacji przewidziane są koszty dotyczące
wyszukiwania i informowania uczestników projektu, prowadzenia spotkań informacyjnych
o projekcie, koszty ogłoszeń mediach, na plakatach i ulotkach, ale nie koszty personelu
udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej.
Wobec powyższego wszelkie koszty związane z rekrutacją (w tym wynagrodzenie spec. ds.
rekrutacji) muszą być rozliczane w kosztach pośrednich, przez co nie mogą stanowić
odrębnego zadania merytorycznego w kosztach bezpośrednich. Dodatkowo trudnością
byłoby przyporządkowanie do zadania związanego z rekrutacją konkretnego wskaźnika z
pkt 3.1.1 wniosku.
W Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15 nie ujęto stawki związanej z
kosztami wynagrodzenia personelu. Zakładając w budżecie projektu powyższe koszty, należy
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kierować się zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS
oraz FS na lata 2014-2020.

Pytanie 26.
W przypisie na stronie 40 Regulaminu konkursu widnieje zapis, że wiek uczestników
określany jest na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia projektu. Proszę o
doprecyzowanie czy chodzi o dzień rozpoczęcia UDZIAŁU w projekcie danego uczestnika, czy
też należy zapis rozumieć literalnie?
Odpowiedź.
W sprawie dot. określania wieku uczestnika projektu, przedstawionego w przypisie na
stronie 40 Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15, zaistniało
niedoprecyzowanie. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (rozdział 3.3.3 Zasady
dotyczące pomiaru wskaźników w projekcie), wiek uczestników określany jest na
podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Pytanie 27.
Jak ustalić odsetek uczestników projektu we wskaźniku zatrudnienia w hipotetycznej
sytuacji, gdy:
- wszyscy uczestnicy projektu będą os. z niepełnosprawnościami (projekt skierowany
wyłącznie do tych osób),
- dodatkowo, 50% uczestników projektu stanowić będą np. os. z niepełnosprawnościami
będące długotrwale bezrobotne?
Odpowiedź.
Zgodnie z pismem z dnia 16 września 2015 r. MIiR (zobacz pismo), efektywność
zatrudnieniowa mierzona jest wyłącznie w odniesieniu do grupy docelowej określonej we
wniosku o dofinansowanie. Jeżeli uczestnik projektu posiada jednocześnie cechy innej
grupy, np. jest osobą długotrwale bezrobotną, to nie jest konieczne uzyskanie w projekcie
minimalnego poziomu efektywności zatrudnieniowej dla tej grupy.

Pytanie 28.
Czy opiekun stażysty ze strony firmy musi mieć wykształcenie pedagogiczne lub ukończony
kurs pedagogiczny? Jakie kwalifikacje powinien posiadać opiekun stażysty z ramienia firmy,
która przyjmuje stażystę?
Odpowiedź.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15
w rozdziale 6, pkt 4, staże i praktyki zawodowe mają być realizowane zgodnie z
wyznaczonymi standardami wskazanymi w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży
i/lub Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk.
Strony dotyczące ram jakości staży i praktyk:
• stazeipraktyki.pl/
• pszk.pl/polskie-ramy-jakosci-stazy-i-praktyk
• gdm.praca.gov.pl
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Pytanie 29.
Czy uczestnikiem projektu mogą być absolwenci szkół średnich lub uczelni wyższych?
Odpowiedź.
Uczestnikami projektu mogą być absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych pod
warunkiem, że spełniają kryteria grupy docelowej, czyli są osobami niepracującymi, nie
kształcącymi się w trybie stacjonarnym oraz nie szkolącymi się (nie uczestniczą w
pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania
pracy), w wieku 15-29 lat.

UWAGA: dalsza część odpowiedzi na pytania (Stan na 29 października 2015r.)
Pytanie 30.
W jaki sposób będzie liczony wskaźnik efektywności zatrudnieniowej?
Odpowiedź.
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wskazują, że z kryterium efektywności
zatrudnieniowej są wyłączone osoby, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji
podjęły naukę w formach szkolnych lub podjęły działalność gospodarczą, w wyniku otrzymania w
ramach projektu współfinansowanego z EFS zwrotnych lub bezzwrotnych środków na ten cel
(zarówno w ramach projektu realizowanego przez beneficjenta, który w umowie o
dofinansowanie projektu został zobowiązany do przedstawiania informacji niezbędnych do
weryfikacji tego kryterium, jak również w ramach innego projektu EFS, tj. wdrażanego przez inny
podmiot).

Pytanie 31.
Jak należy wyliczać wartości procentowe wskaźników, w jaki sposób je precyzować, czy
zgodnie z zasadami matematycznymi?
Odpowiedź.
zgodnie z podrozdziałem 2.6.1 pkt 5 regulaminu konkursu POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15
"projekty, w których nie zostaną założone odpowiednie wskaźniki efektywności zatrudnieniowej na
poziomie równym bądź wyższym od minimalnego ustalonego poziomu, zostaną odrzucone jako
niespełniające kryterium dostępu".
W związku z tym w celu spełnienia minimum % określonego we wskaźniku efektywności
zatrudnieniowej, należy stosować zasadę zaokrąglania „w górę”, np.
- liczba osób planowanych do objęcia wsparciem w projekcie – 12 osób
- przyjęty minimalny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 17%,
czyli 12 osób x 17% = 2,04 = 3 osoby.
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Pytanie 32.
Czy w przypadku realizacji staży należy również w uzasadnionych przypadkach założyć koszt związany
z refundacją opieki nad dzieckiem/osoba zależną, czy wydatek ten może być związany jedynie z
udziałem w szkoleniach?

Odpowiedź.
W celu likwidacji barier uczestnictwa w aktywizacji poprzez udział w projekcie wnioskodawca
powinien zapewnić uczestnictwo we wsparciu (dotyczy również staży) jak największej liczbie osób
m. in. przez zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do 6 lat i osobami zależnymi. Refundacja
kosztów opieki przysługuje również za okres odbywania stażu (zgodnie z Minimalnymi
wymaganiami jakościowymi wsparcia w projekcie rozdział 12 - Załącznik nr 1 do Regulaminu
konkursu).

Pytanie 33.
Czy w budżecie projektu należy przyjąć jedynie kwotę minimalnego wynagrodzenia jako kwotę
stypendium stażowego, szkoleniowego, czy należy ją powiększyć o składki pracodawcy, jeśli tak to o
jakie?

Odpowiedź.
Zgodnie z Minimalnymi wymaganiami jakościowymi wsparcia w projekcie rozdział 15 punkt 6 i 7
osoby pobierające stypendium podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu,
rentowym i wypadkowemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń
społecznych. Oprócz kwoty stypendium w budżecie projektu beneficjent powinien uwzględnić
składki na te ubezpieczenia.

Pytanie 34.
Czy prawidłowym jest wyliczenie stawki przypadającej jako refundacja za 1 pełnoetatowego stażystę
(przy założeniu, że 1 opiekun może mieć pod swoimi skrzydłami max. 3 stażystów)?:
5 000 zł brutto / 3 stażystów = 1 666, 66 zł brutto/stażysta
Czy w przypadku jeśli instytucja przyjmie na staż tylko 1 osobę jako podstawa refundacji powinna
zostać przyjęta kwota 1 666, 66 zł brutto czy 5 000 zł brutto?

Odpowiedź.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze
rynku pracy na lata 2014-2020 wynagrodzenie przysługujące opiekunowi stażysty nie zależy od
liczby stażystów, wobec których wykonuje obowiązki. Wypłacane jest natomiast z tytułu
wypełniania tych obowiązków. Koszty opiekuna stażysty mogą uwzględniać refundację
wynagrodzenia opiekuna stażysty w zakresie odpowiadającym zwolnieniu go od świadczenia pracy
(w wysokości obliczonej jako urlop wypoczynkowy, ale maksymalnie 5000 zł brutto) lub dodatek
do wynagrodzenia opiekuna stażysty, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy (do 10% jego
wynagrodzenia zasadniczego, ale maksymalnie 500 zł brutto).
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Pytanie 35.
Czy po stażu pracownik może być zatrudniony w dowolnej formie np. jako pracownik tymczasowy, tj.
zatrudniony przez agencje pracy tymczasowej i pracujący w firmie, w której odbył staż?

Odpowiedź.
Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie konkursu (s. 21) Wysoka jakość wsparcia wskazano,
iż przed rozpoczęciem stażu uczestnik projektu może odbyć szkolenie lub kurs który lepiej
przygotuje go do wykonywania obowiązków podczas stażu. Zatem uczestnik, który wszedłby w
miejsce osoby, która przerwała staż, musiałby spełnić warunki uczestnictwa w projekcie tj. przejść
obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w projekcie.
Istotnym jest, aby okres trwania stażu nie był krótszy niż 3 m-ce, co zostało zawarte w zał. nr 1 do
Regulaminu konkursu.

Pytanie 36.
Co w sytuacji gdy uczestnik projektu przejdzie szkolenie zawodowe i pójdzie na staż, ale w czasie
stażu z niego zrezygnuje. Czy może wejść w jego miejsce inna osoba (z listy rezerwowej), która nie
przeszła tego szkolenia?

Odpowiedź.
W przypadku rezygnacji ze stażu osoby odbywającej staż należałoby mieć na uwadze, że
minimalny okres odbywania stażu wynosi 3 m-ce. W przypadku możliwości skorzystania z tego
rodzaju formy tj. wprowadzenia na dane miejsce nowej osoby (z listy rezerwowej) należałoby
uwzględnić fakt, aby okres pozostający do zakończenia odbywania stażu wynosił nie mniej niż 3
m-ce. Tego rodzaju kwestia powinna mieć również uregulowanie w dokumentacji organizatora
stażu.

Pytanie 37.
W przypadku, gdy uczestnik projektu w trakcie trwania projektu zostaje zatrudniony i pracodawca
otrzymuje refundację doposażenia stanowiska pracy oraz przez 6 miesięcy odbywa się subsydiowanie
części kosztów wynagrodzenia zatrudnionego uczestnika to czy ten pracownik nadal jest
uczestnikiem projektu, który korzysta ze wsparcia psychologicznego/terapeutycznego (w postaci
coacha/trenera/mentora)? Czy wsparcie to będzie pomocą publiczną? Jeżeli tak, to od którego
momentu?

Odpowiedź.
Forma wsparcia będąca subsydiowanym zatrudnieniem jest rozliczana zgodnie z warunkami pomocy
publicznej lub pomocy de minimis, zgodnie z:
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych
finansowanych z EFS na lata 2014-2020,
• Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),
• Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L 352 z 24.12.2013),
• Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.06.2014 uznającym niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
z 26.06.2014),
wsparcie psychologiczne/terapeutyczne nie będzie pomocą publiczną/de minimis.
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Pytanie 38.
Jakie są warunki przyznawania stypendiów np. szkoleniowych, stażowych?
Odpowiedź.
Zgodnie z Minimalnymi wymaganiami jakościowymi wsparcia w projekcie z dnia 23.10.2015r.
warunkowi z rozdziału 15 punkt 13: „Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia
wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej”, nie podlega stypendium przyznawane w
ramach staży i praktyk zawodowych lub innych o podobnym charakterze form wsparcia
prowadzonych w danym projekcie.

Pytanie 39.
Jakie są warunki przyznawania zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem tylko samotnym rodzicom?
Odpowiedź.
Zgodnie z Minimalnymi wymaganiami jakościowymi wsparcia w projekcie z dnia 23.10.2015r.
(rozdział 12, punkt 12) wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do 6 lat i
osobami zależnymi, wnioskodawca powinien zapewnić w szczególności osobie samotnie
wychowującej jedno bądź więcej dzieci, opiekującej się osobą zależną. Wsparcie to zatem, nie
zostało ograniczone jedynie do osób samotnie wychowujących dzieci.

Pytanie 40.
Czy w projekcie chcąc uzyskać maksymalną liczbę punktów z kryterium nr 4 wszystkie zawody ujęte w
szkoleniach powinny być z ww. branż? Czy mogą być ujęte branże strategiczne woj. pomorskiego oraz
inne, które wynikają z potrzeb lokalnego rynku pracy danego powiatu?
Odpowiedź.
W kryterium premiującym nr 4:
W przypadku szkoleń zawodowych przewidzianych do realizacji w ramach projektu, planowane
szkolenia dotyczą branż strategicznych dla pomorskiego rynku pracy tj.:
- branży logistyczno-transportowej,
- branży energetycznej,
- branży technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT),
- branży BPO/SSC (Business Process Offshoring - outsourcing procesów gospodarczych /Shared
Service Centre – centra usług wspólnych),
- branż przemysłu przetwórczego, przede wszystkim z obszaru przemysłu stoczniowego I
chemicznego,
- branży turystycznej;
projektodawca może uzyskać 10 punktów jeżeli wszystkie realizowane w projekcie szkolenia
zawodowe z będą dotyczyły branż w nim wymienionych.
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Pytanie 41.
Czy w projekcie, który zakłada organizację szkoleń oraz staży dla osób bezrobotnych/biernych z.,
kwalifikowalne będzie wynagrodzenie Specjalisty ds. rekrutacji w ramach Zadania Rekrutacja (koszty
bezpośrednie)?
Odpowiedź.
Przyporządkowanie wydatków do kosztów bezpośrednich lub pośrednich w projekcie zależy od
charakteru działań przewidzianych do realizacji - działania merytoryczne finansowane są w
ramach kosztów bezpośrednich, natomiast działania o charakterze obsługowym w projekcie
rozliczane są w kosztach pośrednich (ryczałtem), wobec powyższego wynagrodzenie specjalisty ds.
rekrutacji powinno się znaleźć w kosztach pośrednich, natomiast wynagrodzenie psychologa w
ramach zadania dotyczącego identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia
oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego lub poradnictwa
zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej może być w kosztach
bezpośrednich. Należy jednak podkreślić, że każdy wydatek związany z procesem rekrutacji
wykazany w ramach kosztów bezpośrednich będzie podlegał indywidualnej ocenie podczas oceny
wniosku przez Komisję Oceny Projektów.
Wszystkie działania związane z rekrutacją (najem sal, itp.) powinny być wykazywane w kosztach
pośrednich.

Pytanie 42.
Czy wynagrodzenie psychologa obecnego podczas organizowanych spotkań rekrutacyjnych
kwalifikowalne będzie w ramach kosztów bezpośrednich?
Odpowiedź.
Specjalista ds. staży jako osoba zajmująca się sprawami związanymi z obsługą staży również
powinna być ujęta w kosztach pośrednich. Nie istnieje maksymalna stawka za wynagrodzenie
takiej osoby, ale zgodnie z wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020, wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich
wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami
współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na
stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Dotyczy to również pozostałych
składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii.
Pytanie 43.
Czy istnieje zatem minimalna liczba godzin zegarowych szkoleń/kursów, którą uczestnik powinien
odbyć?
Odpowiedź.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu konkursu - minimalne wymagania jakościowe wsparcia
w projekcie, szkolenie odbywa się według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż
25 godzin zegarowych w tygodniu, wszelkie odstępstwa od założonego planu należy zgłaszać do
Instytucji Pośredniczącej (WUP w Gdańsku).
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