
Pytania i odpowiedzi  

Pyt. 1. Zgodnie z kryterium dostępu nr 3 obowiązującym w ramach konkursu nr RPSW.10.02.01-IP.01-

26-324/20, Projektodawca lub partner na dzień złożenia wniosku muszą posiadać co najmniej 

trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności związanej z aktywizacją zawodową osób 

pozostających bez zatrudniania. Czy w przypadku, gdy Projektodawca w ciągu ostatnich 3 lat przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie prowadził szkolenia komputerowe, m.in. dla osób 

pozostających bez zatrudnienia, ww. kryterium dostępu zostanie uznane za spełnione? 

  Odpowiedź: Z przekazanego opisu doświadczenia wynika, że zostanie spełnione kryterium dostępu nr 

   3 w ramach konkursu nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-324/20.  

 

Pyt. 2. Czy w ramach jednego konkursu lub jednej rundy (w przypadku konkursu podzielonego na rundy) 

     Projektodawca: a) składa jako Lider wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie projektu i/lub 

     b)występuje jako Partner wyłącznie w jednym wniosku złożonym w ramach konkursu". 

Wnioski o dofinansowanie, w których jedna instytucja wystąpi raz jako Wnioskodawca (w jednym 

wniosku), a raz jako Partner (w drugim wniosku) będą spełniać ww. kryterium i nie zostaną odrzucone 

ze względu na to właśnie kryterium? 

Odpowiedź: W odpowiedzi na złożone zapytanie informuję, że zgodnie z kryterium dopuszczającym    nr 

8 w ramach konkursu nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-324/20 Wnioskodawca ma możliwość złożenie 

jednego wniosku jako Lider projektu i jako Partner projektu. 

 

Pyt. 3. Czy Wnioskodawca może zdecydować się na realizację we wniosku jedynie wybranych typów 

projektu (np. wyłącznie typu 1 i 2, z pominięciem 3, 6 i 7)? 

   Czy we wniosku musimy obligatoryjnie objąć wsparciem zarówno: 

1. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako 

bezrobotne), poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo 

zwłaszcza te znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 

⎯ osoby po 50 roku życia 
⎯ kobiety 
⎯ osoby z niepełnosprawnościami 
⎯ osoby długotrwale bezrobotne 
⎯ osoby z niskimi kwalifikacjami 
⎯ osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki. 
 

jak również: 

2. osoby zaliczające się do poniższych grup: 

⎯ imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) 

⎯ reemigranci 

⎯ osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny 
⎯ osoby pracujące tj. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych 

oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych 
⎯ bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat. 
 



Czy możemy się zdecydować na objęcie wsparciem tylko osób z punktu 1? 

Odpowiedź: W odpowiedzi na złożone zapytanie informuję, że w ramach ogłoszonego konkursu nr 

RPSW.10.02.01-IP.01-26-324/20 jest możliwość wybrania dowolnego typu projektu  

z zastrzeżeniem, że obligatoryjnie należy założyć identyfikację potrzeb osób pozostających bez 

zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego  

w regionie poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania. Odnosząc się do grupy docelowej 

nie ma obowiązku objęcia wsparciem wszystkich wymienionych grup docelowych. To Wnioskodawca 

decyduje kogo chce aktywizować i jednocześnie wybór grupy powinien właściwie uzasadnić we wniosku. 

 

Pyt. 4.  
    1)Grupą docelową stanowią m.in.: "osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane  

    w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), poszukujące pracy (pozostające bez 

    zatrudnienia) lub bierne zawodowo zwłaszcza te znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

    pracy" 

 

Proszę o wyjaśnienie jak rozumieć osoby "poszukujące pracy" i do którego wskaźnika produktu (Liczba 

osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie czy Liczba 

osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie) powinniśmy wliczać ww. osoby? A może 

nie powinniśmy ich uwzględniać w żadnym z powyższych wskaźników? 

 

2) Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej: 

"Co najmniej 30% uczestników projektu będą stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozosta-

jące bez zatrudnienia) lub bierne zawodowe (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie 

Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19. 

Wsparcie w/w grup docelowych może dotyczyć jedynie osób powyżej 29 roku życia." 
 

Chciałabym się dowiedzieć na jakiej podstawie będzie przez Państwa weryfikowany fakt, iż dana osoba 

utraciła zatrudnienie wskutek pandemii COVID-19? Czy za taką osobę można uznać automatycznie 

kogoś, kto stracił zatrudnienie po 1 marca 2020r., czy muszą ku temu zaistnieć jeszcze jakieś inne prze-

słanki? 

 

3) Odnośnie pkt. 4.3.2 Potencjał kadrowy wnioskodawcy i partnerów - w jaki sposób wskazać wymiar 

czasu pracy w przeliczeniu na etat, jeśli dana osoba jest zatrudniona w projekcie na podstawie umowy 

zlecenia w wymiarze np. 6 godzin na osobę (x 70 uczestników projektu)? 

 

Odpowiedź: 

 

1. Wchodzących w skład grupy docelowej osób o statusie „poszukujące pracy” nie należy uwzględniać 

we wskaźnikach liczby osób bezrobotnych czy biernych zawodowo objętych wsparciem w progra-

mie. 

2. Wojewódzki Urząd Pracy zwrócił się do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej   

z wnioskiem o wskazanie właściwego źródła do zweryfikowania informacji o utracie zatrudnienia 

przez potencjalnych uczestników projektu po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19. Do 

czasu uzyskania odpowiedzi można przyjąć, że potwierdzenie powyższego faktu może nastąpić na 

podstawie świadectwa pracy lub oświadczenia uczestnika, a decydującym elementem będzie data 

rozwiązania umowy. Jeżeli ministerstwo zajmie odmienne stanowisko, Beneficjenci zostaną o tym 

poinformowani. 



3. W przypadku zatrudnienia w projekcie na umowę zlecenie w punkcie 4.3.2 wystarczające będzie 

podanie liczby godzin pracy na pojedynczego uczestnika projektu, tak jak Państwo wskazali w pi-

śmie. 

 

 

Pyt. 5 

Podstawa do wyliczenia stypendium stażowego. 

Czy w związku z tym, że realizacja staży zawodowych zaplanowana jest w projekcie w latach 2021 oraz 

2022, wnioskodawca zobowiązany jest stosować podstawę do wyliczenia wysokości stypendium z roku, 

w którym składany jest wniosek, tj. dot. 2020 r.? Czy jednak, biorąc pod uwagę, że znana jest wysokość 

minimalnego wynagrodzenia na rok 2021 wnioskodawca może zastosować adekwatną podstawę do wy-

liczenia stypendium stażowego? 

W praktyce podstawa do wyliczenia stypendium stażowego: 

 

Minimalne wynagrodzenie 

 brutto netto  80% z netto 

2021 2 800,00 zł  2 017,67 zł  1 614,14 zł  

2020 2 600,00 zł  1 920,62 zł  1 536,50 zł  

 

Niedoszacowanie wartości stypendium stażowego na etapie aplikowania o środki (2020 r.) może spo-

wodować brak odpowiedniego poziomu finansowania na etapie realizacji projektu (2021/2022 r.). 

Czy w związku z tym wnioskodawca może zastosować jako podstawę do wyliczenia stypendium  

w wysokości 1 614,41 zł? 

 

2) Wskaźniki  

Czy wskaźniki rezultatu dot. osób pracujących i osób, które nabyły kwalifikacje wystarczy wybrać  

z listy rozwijanej w generatorze, tj.: 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu pro-

gramu 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 
 

Czy należy jednak określić własne wskaźniki sugerując się tabelą zamieszczoną na stronie 14-15 regu-

laminu konkursu, tj. np.: 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi 

na własny rachunek) 
Liczba osób biernych zawodowo pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na wła-

sny rachunek) 
Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 

własny rachunek) 
itd. Proszę o wskazanie właściwego rozwiązania. 

 

Odpowiedź: 

Wartość stypendium stażowego należy wskazać na podstawie kwoty minimalnego wynagrodzenia 

zatwierdzonej na rok 2021, tj. 2 800,00 zł. 

W przypadku wskaźników dotyczących liczby osób, które nabyły kwalifikacje oraz pracujących 

wystarczające jest wybranie ich z listy rozwijanej, bez podziału na poszczególne kategorie osób 

skłądające się na grupę docelową. 

 



Pyt. 6 

Czy w punkcie 1.11 Powiązanie ze strategiami należy także wybrać "COVID-19" w związku z tym, 

że wsparciem w ramach konkursu objęte są także osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.? 

Odnosząc się do powyższego, czy należy we wniosku wybrać z listy rozwijalnej wskaźniki dotyczące 

COVID-19? 

 
Odpowiedź: 

W punkcie 1.11 Powiązanie ze strategiami nie wybierają Państwo COVID-19, natomiast wskaźniki 

dotyczące  COVID-19 należy uwzględnić. 

 

Pyt.7 

Czy wynagrodzenie opiekuna stażysty (np. dodatek do wynagrodzenia lub część dotychczasowego 

wynagrodzenia pracownika zatrudnionego przez pracodawcę, będącego opiekunem stażysty), 

wypłacone przez pracodawcę z jego własnych środków (a nie dofinansowane z projektu”) stanowić 

może wkład własny do projektu? Jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów może zostać rozliczone? 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na złożone zapytanie dotyczące zasad konkursu w ramach Podziałania 10.2.1 

informuję, że koszt wynagrodzenia opiekuna stażysty wniesiony przez podmiot przyjmujący na 

staż może być uznany za kwalifikowalny jako wkład własny, jednak zastosowanie takiego 

rozwiązania musi być wprowadzone za zgodą pracodawcy. Dokumentami potwierdzającymi 

wniesienie wkładu własnego przez podmiot przyjmujący na staż są dokumenty księgowe 

potwierdzające wysokość wydatku rozliczanego przez organizatora (tj. lista płac  

i potwierdzenie płatności dla opiekuna stażu) oraz umowa zawarta pomiędzy organizatorem 

stażu i opiekunem stażysty. 


