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z dnia 5 sierpnia 2016 r. 

 

Czy wkład własny uczestników (MŚP) zostanie wykazany jako wkład prywatny czy wkład prywatny 

wymagany przepisami pomocy publicznej? 

Wkład własny uczestników (MŚP) powinien być wykazany jako wkład prywatny wymagany przepisami 

pomocy publicznej. 

 

Czy koszty stworzenia systemu obiegu bonów, w tym emisji bonów  zaliczane są do kosztów 

bezpośrednich? 

Koszty systemu obiegu bonów, w tym emisji bonów, zaliczane są do kosztów bezpośrednich, należy 

mieć jednak na uwadze iż na rynku istnieją systemy obiegu bonów, które mogą być dopasowane do 

potrzeb PSF. W przypadku finansowania w ramach projektu kosztów nowego systemu 

należy  wykazać racjonalność ponoszenia takiego wydatku. Ponadto należy zwrócić uwagę co 

zawierać będzie taki system. Jeśli jednym z jego elementów będzie zarządzanie środkami na 

dofinansowanie usług rozwojowych, monitorowanie itp. to należy wydatki z tym związane oszacować 

i uwzględnić w kosztach pośrednich.  

 

Czy koszty działań informacyjno-promocyjnych realizujących zadania wynikające z regulaminu takie 

jak : 

- wsparcie informacyjne dla MŚP z zakresu nowego sposobu finansowania usług rozwojowych, 

- zachęcanie MŚP do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników i korzystania z 

nowego systemu finansowania, 

- obsługa Rejestru Usług Rozwojowych zgodnie z nadanymi uprawnieniami. 

będą kosztami ujmowanymi w kosztach bezpośrednich? Czy też działania te powinny zostać 

zakwalifikowane jako działania promocyjne projektu i należy je ująć w kosztach pośrednich? 

Wsparcie informacyjne dla MŚP z zakresu nowego sposobu finansowania usług rozwojowych – koszty 

pośrednie. 

Zachęcanie MŚP do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników i korzystania z 

nowego systemu finansowania – koszty pośrednie. 

Obsługa Rejestru Usług Rozwojowych zgodnie z nadaniami uprawnieniami – koszty pośrednie. 

 

W regulaminie na str. 19 wskazano zapis „Projekt dotyczący PSF jest projektem ogólnodostępnym i 

nie należy w nim z góry zabezpieczać w ramach budżetu środków na ewentualną konieczność 



 
sfinansowania racjonalnych usprawnień. Produkty wytwarzane w ramach projektu powinny być 

uniwersalnie zaprojektowane” 

Co oznacza zapis:  Produkty wytwarzane w ramach projektu powinny być uniwersalnie 

zaprojektowane. Jak to kryterium będzie weryfikowane? 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 osoba z niepełnosprawnościami powinna mieć 

możliwość korzystania z wytwarzanych produktów, technologii, systemów informatycznych, 

komunikacji na równi z innymi osobami. Dostępność jest warunkiem wstępnym prowadzenia przez 

wiele osób z niepełnosprawnościami niezależnego życia i uczestniczenia w życiu społecznym i 

gospodarczym. Dostępność może być zapewniona przede wszystkim dzięki stosowaniu koncepcji 

uniwersalnego projektowania, a także poprzez usuwanie istniejących barier oraz stosowanie 

mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym technologii i urządzeń kompensacyjnych dla osób z 

niepełnosprawnościami. Koncepcja uniwersalnego projektowania polega na projektowaniu 

produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były dostępne i użyteczne dla 

wszystkich w możliwie największym zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 

projektowania. Jeśli istnieje potrzeba, uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości 

zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami. 

Wnioskodawcy powinni zatem zapewnić, że projekty, dla których starają się pozyskać 

dofinansowanie z funduszy unijnych, realizowane będą zgodnie z powyższą zasadą. 

Spełnienie tej zasady będzie weryfikowane podczas oceny kryterium Wpływ na polityki horyzontalne 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na 

podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie. 

 

Czy wnioskodawca (operator) zarejestrowany w RUR, może być równocześnie podmiotem 

świadczącym usługi rozwojowe? 

Z uwagi na konflikt interesów, który zachodzi w przypadku, gdy Beneficjent (Operator) jest 

równocześnie podmiotem świadczącym usługi rozwojowe zarejestrowanym w RUR, niedopuszczalne 

jest by świadczył usługi dla przedsiębiorców stanowiących grupę docelową konkursu tj. mikro, małe i 

średnie przedsiębiorcy i ich pracownicy posiadający siedzibę, filię, delegaturę lub jednostkę 

organizacyjną na terenie Województwa Małopolskiego.   

Koncepcja Podmiotowego Systemu Finansowania dla RPO WM 2014-2020 (załącznik nr 11 do 

Regulaminu konkursu) nakładają na Beneficjenta (Operatora) m.in. obowiązek przeprowadzenia 

kontroli projektu Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF)  w odniesieniu do uczestników 

projektu w miejscu realizacji usługi rozwojowej, co w przypadku gdy usługa dla przedsiębiorcy byłaby 

świadczona przez Beneficjenta (Operatora) stoi w konflikcie interesów, z uwagi na fakt świadczenia 

przez Operatora kontrolowanej usługi. 

 


