
Pytania do konkursu nr.: RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21: 

 
1. W załączniku nr. 8 do Regulaminu znalazł się zapis, że: „moduł szkoleniowy nie może 

przekraczać 30 godzin”. Czy oznacza to, że maksymalna liczba godzin szkoleniowych 

przypadających na 1 grupę szkoleniową w projekcie może wynosić 30 godzin lekcyjnych i ma 

obejmować minimalny zakres tematyczny szkoleń dostępnych w projekcie, tj.: 

a. działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych, 

b. księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS, 

c. reklama i inne działania promocyjne, 

d. inne źródła finansowania działalności gospodarczej, 

e. sporządzenie biznesplanu i jego realizacja. 

f. negocjacje biznesowe, 

g. pozyskanie i obsługa klienta,  

h. radzenie sobie ze stresem i konfliktem? 

 

Odpowiedź: Moduł szkoleniowy z zakresu zakładania oraz prowadzenia działalności 

gospodarczej nie może przekraczać 30 godzin lekcyjnych. Oznacza to, że maksymalna ilość 

godzin lekcyjnych dla 1 grupy szkoleniowej wynosi 30 i musi obejmować minimalny zakres 

tematyczny wskazany w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu. 

2. Czy samorząd gminny może być partnerem w projekcie oraz czy udzielana przez niego pomoc 

      w postaci zwrotu podatku akcyzowego - pomoc w rolnictwie inna niż de minimis 

      przyznawanego na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku 

      akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. 

      U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.). Zwrot podatku akcyzowego dokonywany na podstawie 

      ww. ustawy jest programem pomocowym przyznawanym na mocy 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) oraz z Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia27 października 2003 r.  

      w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania  

      produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003). Pomoc 

      jest udzielana w ramach programu SA.39937 (2014/X). Udzieloną pomoc wykazuje się  

      w sprawozdaniu określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017r.  

      w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz 

      informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz. U. z 2017 r. poz. 120). 

Odpowiedź: Samorząd gminny może być partnerem w projekcie w ramach naboru 

konkursowego nr RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21. W odniesieniu do pytania o rodzaj pomocy 

publicznej jaka wlicza się do warunków spełniania kryterium premiującego nr 4 to zostanie ono 

spełnione jeżeli Wnioskodawca i/lub partner posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy 

publicznej / de minimis przedsiębiorstwom wyrażające się wartością udzielonej pomocy 

publicznej / de minimis w 3 ostatnich zamkniętych latach obrotowych nie niższą niż 4 mln zł. 

Mając na uwadze powyższe pomoc musi być udzielana przedsiębiorcy oraz musi być wystawione 

temu przedsiębiorcy zaświadczenie o udzielnej pomocy publicznej aby możliwe było jej 

kwalifikowanie w ramach przedmiotowego kryterium. 

 

3. Czy wskaźnik rozliczający stawkę jednostkową należy we wniosku o dofinansowanie 

        przedstawić jako wskaźnik rezultatu czy wskaźnik produktu? 

 

Odpowiedź: Wskaźnik rozliczający stawkę jednostkową należy we wniosku o dofinansowanie 

projektu określić jako wskaźnik produktu. 

 

 



4. Czy dla wskaźników horyzontalnych, dla których wyznaczono wartość docelową “0” należy 

opisywać źródło pomiaru oraz sposób pomiaru czy zastosować zapis “Nie dotyczy”? 

 

Odpowiedź: W przypadku wskaźników horyzontalnych, dla których wyznaczono wartość 

docelową „0” nie należy opisywać źródeł pomiaru. Natomiast w opisie sposobu ich pomiaru 

można zastosować zapis „nie dotyczy”. 

 

5.  Czy wskaźniki horyzontalne, dla których wyznaczono wartość docelową “0” należy dopasować 

         do zadań merytorycznych (również z wartością “0”) czy takich wskaźników nie należy 

         dopasowywać do zadań?  

 

Odpowiedź: Wskazane w projekcie wskaźniki horyzontalne, dla których wyznaczono wartość 

docelowa „0” nie należy dopasowywać do zadań. 

 

6. W załączniku nr 8 Standard realizacji usług ...... jest zapis, że "Właściwa (punktowa) ocena 

Biznesplanów dokonywana jest przez dwóch ekspertów niezależnych". Jednak w zał. nr 3 

Regulamin przyznawania środków RPO WŚ jest jeszcze informacja, że "W technicznym 

wypełnieniu biznesplanu pomocą uczestnikowi projektu będzie służył ekspert dotacyjny, który 

dokona również oceny formalnej biznesplanu". W załączniku nr 7 Taryfikator cen rynkowych 

stawka za ocenę biznesplanów to 75 zł/szt, 150 zł/komplet. Czy wynagrodzenie eksperta 

dotacyjnego mieści się w tej kwocie czy można ją stosownie podwyższyć? 

 

Odpowiedź: wynagrodzenie eksperta dotacyjnego nie wlicza się do stawki za ocenę biznesplanu 

wynikającej z taryfikatora cen rynkowych i może stanowić dodatkowy koszt w budżecie projektu, 

przy czym, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków RPO WŚ, na jego wysokość 

powinna składać się pomoc w technicznym wypełnieniu biznesplanu jak i jego ocena formalna. 

 

7. Czy w ramach kosztów bezpośrednich możliwe jest ujęcie kosztów związanych z rekrutacją  

i selekcją UP? Chodzi o wynagrodzenie doradcy zawodowego w celu określenia predyspozycji 

kandydatów oraz oceny pomysłów biznesowych. Czy można zaplanować 1 godzinne spotkanie 

doradcy zawodowego z kandydatem do udziału w projekcie? Czy można zaplanować spotkania 

doradcze dla 120% grupy docelowej i czy koszty dodatkowych spotkań będą kwalifikowalne? 

 

Odpowiedź: W ramach kosztów bezpośrednich można uwzględnić wydatki dotyczące 

wynagrodzenia doradcy zawodowego, którego zadaniem będzie ocena predyspozycji 

kandydatów, w tym ocena pomysłu biznesowego, w wymiarze czasu 1 godzina na uczestnika.  

W celu wyłonienia preferowanej grupy docelowej możliwe jest objęcie wsparciem doradczym 

większą liczbę potencjalnych uczestników, co umożliwi wyselekcjonowanie odpowiedniej grupy 

kandydatów spełniających wszystkie kryteria grupy docelowej, a koszty z tym związane będą 

kwalifikowalne. 

 

8. Czy w ramach konkursu RPSW.10.04.01-IP.01-26-338/21 dopuszczalne jest, aby wkład własny 

został wniesiony przez uczestników zakładających działalność gospodarczą, jako sfinansowanie 

części niezbędnych zakupów związanych z uruchomieniem firmy, poza przyznaną w ramach 

projektu stawką jednostkową w wysokości 23 050,00 zł? 

 

Odpowiedź: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS 

(…) dopuszczają wniesienie wkładu własnego przez uczestnika projektu na pokrycie wydatków 

związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej. Z uwagi na fakt, że dotacja udzielana 

jest w formie stawki jednostkowej, Beneficjent ani uczestnicy projektu nie mają obowiązku 

gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie 

poniesienia rozliczanych wydatków, to WUP w Kielcach proponuje, w pierwszej kolejności 



wniesienie wkładu własnego przez uczestników projektu ze środków wsparcia pomostowego. 

Jednak w przypadku wniesienia wkładu własnego ze środków wsparcia na dotację musi być on 

udokumentowany i rozliczony w kwocie netto. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w ramach 

dotychczas ogłaszanych konkursów, na Beneficjantach zawsze spoczywał obowiązek wniesienia 

5 % wkładu własnego. W związku z powyższym nieuzasadnione jest scedowanie konieczności 

wniesienia całości wkładu własnego na uczestników projektu.  

 


