
 

 

FAQ – konkurs nr RPMP.08.04.01-IP.02-12-002/19 

z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

1. Czy koszty doradców/konsultantów pomagających MŚP w wypełnianiu wniosków, formularzy, 

logowaniu do BUR mogą zostać rozliczone w kosztach bezpośrednich?  

Dopuszcza się rozliczanie w kosztach bezpośrednich kosztów usług mających na celu pomoc MŚP na 

etapie aplikowania o  bony.  

We wniosku o dofinansowanie należy wyraźnie rozgraniczyć działania rekrutacyjne związane 

z informowaniem i pozyskiwaniem MŚP od działań związanych z pomocą w wypełnianiu niezbędnych 

dokumentów, konsultowaniem i doradzaniem zainteresowanym otrzymaniem bonów rozwojowych 

przedsiębiorcom.   

Dla przykładu:  można zaplanować w kosztach bezpośrednich koszty osób odpowiedzialnych za 

pomoc MŚP: 

 w wypełnieniu dokumentacji związanej z pomocą de minimis / pomocą publiczną; 

 w dokonywaniu zgłoszeń za pomocą BUR; 

 udzielaniu wyczerpującego wsparcia w zakresie korzystania z Bazy Usług Rozwojowych 

i innych elementów systemu bonowego; 

 elastycznej obsłudze uczestników projektu w zakresie zawierania umów w terenie. 

Niedopuszczalne jest rozliczanie w kosztach bezpośrednich osób  odpowiedzialnych za działania 

informacyjno-promocyjne odpowiedzialnych za docieranie do MŚP i informowanie o wsparciu jakie 

można uzyskać w ramach projektu.  

 

2. W ramach konkursu jednym z obowiązków operatora jest prowadzenie działań kontrolnych 

i monitorujących w siedzibie MSP oraz w miejscu realizacji usługi rozwojowej a także 

wsparcie MSP w wypełnianiu dokumentów  rekrutacyjnych i rejestracji w BUR. Czy koszty 

z tym związane (koszty osobowe oraz np. koszty dojazdu pracowników do MSP na wizyty 

monitoringowe) stanowić mogą wydatki w ramach kosztów bezpośrednich? 

Tak, koszty wskazane w treści pytania mogą stanowić koszty bezpośrednie projektu. 

 

3. Czy  koszty personelu odpowiedzialnego za pomoc MŚP w wypełnieniu dokumentacji 

związanej z pomocą de minimis / pomocą publiczną można jako kadrę merytoryczną rozliczać 

w ramach kosztów bezpośrednich? Podobnie, czy koszty personelu odpowiedzialnego za 

kontrolę i monitoring usług oraz koszty związane z tymi czynnościami (m.in. dojazdy) można 

rozliczać w ramach kosztów bezpośrednich? Pragniemy nadmienić, że zarówno IZ w innych 



 

 

województwach (np. łódzkie, wielkopolskie) jak i PARP w ramach konkursów POWER 2.21 

wprost wskazują, iż takie koszty można rozliczać w ramach kosztów bezpośrednich.  

Tak, nawiązując do odpowiedzi udzielonych na pytania nr 1 i 2, koszty kadry odpowiedzialnej  za 

pomoc MŚP w wypełnieniu dokumentacji związanej z pomocą de minimis / pomocą publiczną oraz 

koszty personelu odpowiedzialnego za kontrolę i monitoring usług oraz koszty związane z tymi 

czynnościami (m.in. dojazdy) można rozliczać w ramach kosztów bezpośrednich.  

 

4. Czy, zgodnie z informacjami uzyskanymi na spotkaniu, personel odpowiedzialny za doradztwo dla 

MŚP po podpisaniu umowy, w tym w procesie rejestracji w BUR, doborze usług, ich realizacji 

i rozliczeniu, można ująć w kosztach bezpośrednich w ramach zadania związanego z dystrybucją 

bonów?  

Tak, personel odpowiedzialny za doradztwo dla MŚP po podpisaniu umowy, w tym w procesie 

rejestracji w BUR, doborze usług, ich realizacji i rozliczeniu, można ująć w kosztach bezpośrednich 

w ramach zadania związanego z dystrybucją bonów.  

 

5. W ramach konkursu Operator udziela MŚP dofinansowania na realizację usług rozwojowych 

przede wszystkim w postaci pomocy de minimis, a jeśli przedsiębiorca nie może skorzystać 

z takiej pomocy to w oparciu o zasady udzielania pomocy publicznej. W budżecie projektu nie 

ma możliwości odznaczania danego wydatku ponoszonego zarówno w formie pomocy de 

minimis i pomocy publicznej. Czy jest możliwe zatem wybór np. udzielenia wsparcia jedynie 

w formie pomocy de minimis a w opisie metodologii uwzględnienie informacji, że możliwie 

jest również udzielenie wsparcia w oparciu o zasady pomocy publicznej, czy należy jednak 

podzielić pozycje budżetowe w odpowiedniej proporcji na wydatki ponoszone w oparciu 

o pomoc de minimis oraz pomoc publiczną? 

Tak, takie rozwiązanie jest możliwe pod warunkiem opisania sytuacji we wniosku o dofinansowanie. 

Można założyć na początku pomoc de minimis w budżecie (ogólnie dla wszystkich) i opisać, że jeśli 

nie będzie mogła zostać udzielona to przedsiębiorca otrzyma pomoc publiczną na usługi 

doradcze/szkolenia. Z treści wniosku musi jednak wynikać, że wnioskodawca jest świadomy 

możliwości wystąpienia 2 rodzajów pomocy.  

 

6. Koszt usługi rozwojowej może uwzględniać podatek od towarów i usług (VAT) wyłącznie 

w przypadku, gdy został on faktycznie poniesiony przez przedsiębiorcę oraz przedsiębiorca 

nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Jak Wnioskodawca powinien w budżecie 

projektu odznaczyć koszty dofinansowania usług rozwojowych (jak wydatki brutto czy 



 

 

netto)? Czy z uwagi na powyższe Wnioskodawca powinien w budżecie projektu uwzględnić 

zarówno wydatki na dofinansowanie usług rozwojowych z podziałem na pozycje 

uwzględniające podatek VAT oraz wydatki netto i uzasadnić ewentualny podział i przyczynę 

częściowej kwalifikowalności VAT. Czy możliwe jest jednak wpisanie w budżecie projektu 

jedynie pozycji w której VAT od usług rozwojowych będzie niekwalifikowany ale w opisie 

metodologii zostanie uwzględniona informacja, że w przypadku gdy VAT wystąpi 

a przedsiębiorca nie będzie miał możliwości jego odzyskania to Wnioskodawca będzie 

kwalifikował koszty VAT. 

Wnioskodawca zakłada w budżecie liczbę bonów zgodnie ze stawką tj. 60 zł w tym 48 zł lub 30 zł 

(aktualizacja wartości bonów zgodnie z aneksem Regulaminu konkursu z dnia 11.04.2019 r.) 

dofinansowania (w zależności od intensywności pomocy). Nie wyceniane są usługi rozwojowe. 

 Musi się znaleźć we wniosku  informacja, że usługi zostaną rozliczone albo w kwocie netto albo 

w brutto w zależności od statusu przedsiębiorcy i możliwości odzyskania przez niego podatku VAT. 

Na etapie konstruowania budżetu wskazujemy w budżecie projektu wartość bonów rozwojowych. 

 Nie wiemy jakie szkolenia będą realizowane, dla jakich przedsiębiorców więc kwestie VAT na tym 

etapie są tylko deklaratywne.  

 

7. „W ramach projektu PSF nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej, która: 

i/ jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo, 

przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:  

➢ udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

➢ posiadanie co najmniej 20% udziałów lub akcji spółki,  

➢ pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,  

➢ pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości 

co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w szczególności 

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli; 

l/ jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora w danym projekcie PSF. 

W nawiązaniu do powyższych zapisów prosimy o odpowiedź na następujące pytania: 

1/  Czy podmiot pełniący funkcję Operatora na terenie jednego subregionu może świadczyć usługi 

w Bazie Usług Rozwojowych i oferować w innym subregionie województwa małopolskiego lub 

w innym województwie, w którym nie pełni funkcji Operatora? 



 

 

Warunek brzmi: nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej, która jest świadczona przez 

podmiot pełniący funkcję Operatora w danym projekcie PSF. Podmiot taki może być usługodawcą 

w projekcie w innym subregionie jeśli Operatorem (w tym partnerem) jest inny Beneficjent.  

2/ Czy podmiot pełniący funkcję Operatora może być podmiotem powiązanym z usługodawcami 

oferującymi usługi w BUR, z których może skorzystać przedsiębiorca uczestniczący w projekcie? 

Podmiot świadczący usługi rozwojowe (usługodawca) zgodnie z wytycznymi nie może być powiązany 

z przedsiębiorcami korzystającymi ze wsparcia. Nie wykluczono świadczenia usług przez podmioty 

powiązane z Operatorem.    

 

8. W zał. nr 8 do dokumentacji tj. dot. Podmiotowego Systemu Finansowania z wykorzystaniem 

bonów rozwojowych pkt. II ppkd 1. 6) brzmi:  

„Wsparcie w ramach projektu PSF jest skoncentrowane na następujących grupach docelowych oraz 

usługach:  

a) pracownikach w wieku 50 lat lub więcej;  

b) pracownikach o niskich kwalifikacjach, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020;  

c) przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu, zgodnie z definicją zawartą w ww. Wytycznych;  

d) przedsiębiorstwach z branż/sektorów wysokiego wzrostu, wskazanych w Załączniku nr 1;  

e) usługach rozwojowych kończących się zdobyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których 

mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 

zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod 

kwalifikacji;  

f) przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą na terenie miast średnich1 oraz miast 

średnich tracących funkcje społecznogospodarcze;  

g) przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów 

rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER” 

W nawiązaniu do powyższych zapisów prosimy o odpowiedź na następujące pytania: 

1/ Czy na pewno przedsiębiorstwo powinno prowadzić działalność na terenie miast średnich, 

które jednocześnie są miastami średnimi tracących funkcje społecznogospodarcze? Czy 

przedsiębiorstwo powinno prowadzić działalność na terenie miast średnich LUB miast średnich 

tracących funkcje społeczno - gospodarcze? 

Zapis wskazany w Regulaminie wynika wprost  z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 



 

 

2014-2020. Jego intencją jest wspieranie przedsiębiorców prowadzących dzielność gospodarczą 

zarówno z terenów miast średnich jak i miast średnich tracących  funkcje społeczno-gospodarcze. 

 Wyższe dofinansowanie może dostać MŚP, które prowadzi działalność na terenie miasta średniego 

LUB miasta średniego tracącego  funkcje społeczno – gospodarcze. 

2/ Jak Operator powinien weryfikować miejsce  działalności gospodarczej, czy miejsce 

prowadzenia musi wynikać z dokumentów rejestrowych zważywszy, że w KRS jest np. tylko 

wskazana siedziba lub zakład.  

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zgodnie z CEiDG) może to być 

miejsce, które zostało wskazane jako stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, albo jeżeli nie 

zostało podane to miejsce zamieszkania podawane na potrzeby uzyskania wpisu do CIDG. W przypadku 

pozostałych przedsiębiorstw należy wziąć pod uwagę dane z KRS - adres siedziby, fili, delegatury lub 

jednostki organizacyjnej na terenie miasta średniego. 

3/ Jak należy odnieść się do przedsiębiorstw, które mają kilka jednostek na terenie województwa 

małopolskiego w kontekście podziału subregionalnego przyjętego w konkursie.  

Zgodnie z Regulaminem konkursu: W przypadku, kiedy jeden przedsiębiorca posiada siedzibę/filie/oddział 

na terenie różnych subregionów lub w sytuacji, w której w subregionie jest kilku operatorów wsparcie dla 

danego MŚP może zostać udzielone tylko przez jednego wybranego operatora. Nie ma możliwości 

wspierania tego samego przedsiębiorcy przez różnych operatorów. Warunek ten musi zostać 

zweryfikowany na etapie rekrutacji do projektu. W takiej sytuacji to przedsiębiorca decyduje, w którym 

subregionie dostanie bony.  

 

9. Czy wskazywanie projektów komplementarnych w ramach przedmiotowego konkursu będzie 

brane pod uwagę w procesie oceny oraz jeśli tak, to w jakim zakresie?  

Nie, kryteria wyboru projektów stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nie uwzględniają oceny 

projektów komplementarnych.    

 

10. Czy wniosek musi być podpisany również przez partnerów?  

Nie, wniosek o dofinansowanie może być podpisany tylko przez Wnioskodawcę. Powyższe wynika 

z oświadczenia zawartego we wniosku „Oświadczam, że jestem uprawniony/-a do reprezentowania 

Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) w zakresie objętym niniejszym wnioskiem”.   

 

11. Czy przed dniem złożenia wniosku pomiędzy partnerami powinna być podpisana umowa 

partnerska bądź porozumienie, czy też wystarczy fakt zawiązania/zainicjowania partnerstwa, np. 

w formie listów intencyjnych?  



 

 

Przed dniem złożenia wniosku wystarczy fakt zawiązania/zainicjowania partnerstwa, np. w formie listów 

intencyjnych. 

12. W jaki sposób w systemie e-RPO należy podpisać oświadczenie o rzetelności Partnera? Czy 

oświadczenie Partnera o rzetelności (skan) ma być podpisane podpisem elektronicznym lidera, 

czy partnera? 

Oświadczenie Partnera o rzetelności można złożyć w następujący sposób: 

- oświadczenie o rzetelności w wersji elektronicznej podpisuje Partner swoim kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub 

- oświadczenie o rzetelności w formie papierowej podpisuje Partner, a następnie ww. oświadczenie jest 

skanowane i wraz z pozostałą dokumentacją aplikacyjną podpisuje Wnioskodawca (Lidera partnerstwa) 

swoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

 

13. Prosimy o wyjaśnienie, czy na etapie składania formularza rekrutacyjnego MŚP ma wskazywać na 

jakie usługi chce przeznaczyć bony, czy też nie? Nasze pytanie wynika z faktu, iż w Koncepcji PSF 

(zał. nr 12 do regulaminu) na stronie 8 w punkcie 2 e) wskazano, że bony można wykorzystać na 

ściśle określoną usługę, a w punkcie 2 c) jest wskazanie, że MŚP nie musi znać szczegółów 

dotyczących uczestnictwa w usługach, w tym z jakiej usługi skorzystają pracownicy. 

Przedsiębiorcy nie wskazują na co chcą wykorzystać bony. Na ściśle określoną umowę – oznacza, że ma być 

to usługa z BUR z możliwością dofinansowania. 

 

14. Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu wydzielono limit podstawowy i dodatkowy, skoro zgodnie 

z zapisami Koncepcji PSF (strona 11, trzeci punkt pod tabelą) zatwierdzenie poprawnego 

zgłoszenia wiąże się z przyznaniem maksymalnej ilości bonów (limit podstawowy i limit 

dodatkowy łącznie)? 

Limit podstawowy muszą otrzymać wszyscy przedsiębiorcy a limit dodatkowy jest dzielony w odniesieniu 

do dostępności środków. Limit podstawowy co do zasady powinien być kontraktowany zawsze.  

 

15. Prosimy o doprecyzowanie, w kontekście odpowiedzi udzielone w FAQ na dzień 29 marca 2019 

roku, czy określając liczbę pracowników MŚP ma brać pod uwagę tylko pracowników etatowych, 

czy również zaangażowanych w ramach umów cywilno-prawnych, oraz czy ma traktować jako 

pracownika pełen etat, czy osoby fizyczne, ewentualne zastosowanie Rocznych Jednostek Pracy? 

Pod uwagę należy wziąć wszystkich pracowników. Nie badamy jednak ich wymiaru etatu a pod uwagę 

bierzemy faktyczną liczbę osób.  

 



 

 

16. Prosimy o wyjaśnienie jaka jest relacja pomiędzy zgłoszeniem MŚP do systemu a składaniem 

zamówień na bony, wpłacaniem wkładu? Nasze pytanie wynika z faktu, iż w ramach Koncepcji 

PSF oraz załącznika nr 3 do niej pojawiają się opisy, które są w naszej opinii nieprecyzyjne bądź 

sprzeczne ze sobą. Na stronie 11 Koncepcji, w ostatnim zdaniu wskazano, iż MŚP może korzystać 

z przyznanych bonów w sekwencjach, poprzez wielokrotne składanie zamówień. Na stronie 12 

z kolei w punkcie 5.3e) jest jednak wskazanie, iż MŚP po zgłoszeniu wpłaca wkład za całość 

bonów. Z kolei w punkcie 5, opisującym kwalifikację MŚP (strona 13 i 14) w ogóle nie pojawia się 

zamówienie, a jedynie zgłoszenie do systemu na podstawie którego generowana jest umowa, 

wpłacany wkład oraz przekazywane bony. Co więcej, w załączniku nr 3 Koncepcji (strona 2, punkt 

3a) wskazano, iż zamówienie bonów stanowi jednocześnie zgłoszenie do systemu PSF, w którym 

MŚP wskazuje liczbę zamawianych bonów. A więc niezgodnie z wcześniejszymi zapisami, gdzie 

wskazano, iż liczba bonów jest przyznawana automatycznie w kwocie maksymalnej, zgodnej 

z limitami wskazanymi w Koncepcji. Czy w związku z występowaniem w/w nieścisłości 

Wnioskodawca może przyjąć założenie, iż MŚP będzie miało możliwość wielokrotnego 

aplikowania w ramach systemu o bony, w ramach wskazanych w regulaminie limitów 

i podpisywania niezależnych umów?  

Tak, można przyjąć takie założenie pod warunkiem nie przekroczenia w sumie określonych limitów na 

przedsiębiorstwo. Pozwoli to udzielać dofinansowania w krótszych okresach czasu, bez konieczności 

blokowania bonów w kwotach maksymalnych. Przykładowo przedsiębiorca pragnący wykorzystać 

w danym okresie 60 bonów zaaplikuje o nie, wykorzysta, a w przyszłości będzie mógł wykorzystać 

pozostałe z limitu. Należy podkreślić, iż MŚP zarejestruje się w systemie raz, a będzie miało możliwość 

składania wniosków/formularzy w ramach kolejnych naborów w miarę potrzeb i posiadanych limitów do 

wykorzystania. 

 

17. Prosimy o rozpatrzenie możliwości rezygnacji z wskazywania na etapie formularza 

zgłoszeniowego jaka liczba bonów będzie przeznaczona na osoby 50+, o niskich kwalifikacjach 

oraz kończące się uzyskaniem kwalifikacji ZSK. Przyjęte obecnie rozwiązanie powoduje, iż jeżeli w 

toku realizacji wsparcia okaże się, iż MŚP np. pragnie objąć więcej osób 50+ niż założyło, to nie 

uzyska premii na wszystkie osoby. Takie rozwiązanie jest dyskryminacyjne, gdyż może zniechęcać 

MŚP do inwestowania właśnie w dyskryminowane grupy bądź preferowane kwalifikacje. Sama 

idea premii ma przecież zachęcać do inwestowania w te osoby/kwalifikacje. Czemu więc 

ograniczać ją tylko do momentu składania formularza zgłoszeniowego, a nie pozwolić aby 

obowiązywała przez cały czas korzystania ze wsparcia? Co więcej MŚP i tak wpłaca wkład 

w wysokości bez premii (strona 12 Koncepcji pkt 3 e), pomimo deklarowania liczby bonów do 



 

 

przeznaczenia na te osoby/kwalifikacje, a więc rezygnacja z takiego wymogu nie wpłynie na 

przepływy pieniężne. Dodatkowo obecne rozwiązanie pozostaje w sprzeczności z jednym 

z założeń PSF, wskazanym na stronie 8 Koncepcji w pkt 2c), a więc zwiększaniu elastyczności 

przedsiębiorcy w zakresie wykorzystania dofinansowania. Jak wskazano w rozwinięciu tego 

założenia MŚP nie musi znać szczegółów dotyczących uczestnictwa w usługach w momencie 

zawierania umowy, w tym kto, gdzie i z jakiej usługi skorzysta. Jeżeli takie założenie ma być 

spełnione, to określanie liczby bonów skierowanych do konkretnych grup lub na konkretne usługi 

wydaje się nie być zasadne. Na bazie naszych doświadczeń z realizacji projektów operatorskich 

pragniemy wskazać, iż inne IZ wycofują się z takiego rozwiązania, gdyż ogranicza ono docelowo 

realizację wskaźników dotyczących udziału grup dyskryminowanych na rynku pracy oraz usług 

kończących się uzyskaniem kwalifikacji w oparciu o ZSK. Prosimy o rozważenie uelastycznienia 

założeń w tym zakresie. 

Rozwiązanie to miało służyć zabezpieczeniu środków dla danego przedsiębiorcy jeśli nie ma on z góry 

dopuszczonego wyższego dofinansowania. MŚP w takiej sytuacji może przewidzieć tylko liczbę bonów, na 

które będzie chciał wyższe dofinansowanie. Jeśli będzie taka możliwość można przewidzieć zmianę w trybie 

aneksowania umowy.  

 

18. Czy konieczne jest tworzenie dedykowanych subkont bankowych dla poszczególnych MŚP skoro 

analityka rozliczeń i ścieżka audytu jest tworzona w toku księgowania dokumentacji i wpłat? 

Dodatkowo czy możliwe jest informowanie MŚP o numerze konta do wpłaty i wysokości wkładu 

dopiero na etapie podpisania umowy? Obecnie w Koncepcji jako moment udzielenia tej 

informacji wskazano złożenie poprawnego zgłoszenia (strona 15 Koncepcji, pkt 5b oraz strona 9 

zał.3 do Koncepcji pkt 9). Po pierwsze, jak pokazuje praktyka część zgłoszeń nie jest finalizowana 

do etapu umowy. Po drugie może to generować sytuacje, w których MŚP będą wpłacać wkład 

przed podpisaniem umowy, w nieprawidłowych kwotach. 

Na etapie wdrażania projektów uwaga zostanie rozważona. Generalnie tylko MŚP, z którymi podpisywana 

jest umowa muszą mieć założone konta do wkładu własnego.  

 

19. Czy konieczne jest, wskazane w załączniku 3 do Koncepcji (graf na 1 stronie oraz pkt 15 na 4 

stronie) przekazywanie MŚP bonów rozwojowych, skoro w przypadku systemów 

informatycznych są one zabezpieczonym ciągiem znaków, którego nie można sfałszować, 

wykorzystać poza systemem? Przy założeniu, iż jedną z podstaw rozliczenia są podpisane przez 

uczestników listy obecności, rozliczenie bonów może następować w systemie poprzez wskazanie 

ich liczby wykorzystanej na danego uczestnika. Takie rozwiązanie zabezpieczy dodatkowo system 



 

 

dystrybucji bonów oraz ułatwi proces, gdyż nie będzie konieczności ich generowania np. 

w formatach PDF, ich drukowania przez MŚP i przekazywania do instytucji szkoleniowych. Bony 

w takim ujęciu są przez cały czas zarządzane przez system i przez niego przypisywane, w oparciu 

o kolejne etapy udziału we wsparciu, w tym analizę dokumentacji rozliczeniowej. Takie, w pełni 

elektroniczny obieg, jest przez nas realizowany i sprawdził się w jednym z województw, również 

wdrażających PSF w oparciu o bony rozwojowe. 

Przekazywanie bonów rozumiane jest jako przyznanie limitu, nie fizycznie bonu.  

 

20. W nawiązaniu do informacji zawartej w Koncepcji (str.21 pkt 4f), prosimy o wyjaśnienie, czy 

konieczne jest przesyłanie umowy dofinansowania do MŚP, czy też możliwe jest jej podpisywanie 

w siedzibie MŚP bądź w punkcie rekrutacji, w celu usprawnienia i przyśpieszenia procesu?  

Dopuszcza się różny sposób podpisania umowy. Umowa w systemie może zostać przesłana a gdzie 

zostanie podpisana nie jest wskazane.  

 

21. Prosimy o wskazanie, czy możliwe jest przyjęcie na poziomie projektu, podobnie jak w innych 

województwach wdrażających PSF, iż udział w usłudze uznany zostanie za kwalifikowalny, jeżeli 

frekwencja danego uczestnika wyniosła min. 80% czasu zajęć i że w takim wypadku rozliczamy 

całkowity koszt usługi? 

Nie jest to doprecyzowane – jednolite zasady zostaną przyjęte na początku realizacji projektów w każdym 

subregionie.  

 

22. W nawiązaniu do informacji zawartych w zał.3 do Koncepcji (str.2 pkt 3b), prosimy o wyjaśnienie, 

czy dopuszczalne jest, aby MŚP składało oświadczenie, iż wielkość otrzymanej pomocy jest zgodna 

z wydrukiem z systemu SUDOP, który będzie stanowił załącznik do umowy dofinansowania? Takie 

rozwiązanie zmniejsza liczbę błędów związanych ze wskazywaniem nieprawidłowych kwot 

pomocy, dołączaniem niekompletnego zestawu zaświadczeń. Oczywiście jako alternatywa 

pozostawione będzie złożenie zaświadczeń bądź wypełnienie oświadczenia z tabelą wskazującą 

kwoty uzyskanej pomocy (np. w przypadku niekompletnych danych w SUDOP).  

Tak jest to możliwe – jeśli MŚP potwierdzi wskazane kwoty.  

FAQ – konkurs nr RPMP.08.04.01-IP.02-12-002/19 

z dnia 29 marca 2019 r. 

23. Czy kryterium dotyczące złożenia 1 wniosku na subregion dotyczy również partnerów? 



 

 

Nie, w ramach kryterium Limit składania wniosków ocenie podlega czy Wnioskodawca nie złożył 

więcej niż 1 wniosku o dofinansowanie projektu w ramach danego subregionu województwa 

małopolskiego. Wobec czego kryterium nie dotyczy Partnera Wnioskodawcy, który składa wniosek.  

 

24. Czy można wykorzystać system z innego województwa? 

Tak, o ile jego funkcjonalność pozwala na wykorzystanie tego systemu w województwie małopolskim.   

 

25. Czy koszty dostosowania systemu są możliwe do sfinansowania w ramach projektu? 

Tak, koszty dostosowania systemu są kwalifikowalne i stanowią koszty zadania merytorycznego.  

 

26. Czy koszty utrzymania i zabezpieczenia systemu są możliwe do sfinansowania w projekcie?  

Tak, koszty utrzymania oraz zabezpieczenia systemu są kwalifikowalne i stanowią koszty zadania 

merytorycznego. 

 

27. Czy przedsiębiorca mając siedzibę w danym subregionie i oddziały w innych subregionach, chcąc 

przeszkolić pracowników musi zgłaszać się do kilku projektów z poszczególnych subregionów?  

Nie, przedsiębiorca może wyłącznie wziąć udział w 1 projekcie np. zgłosić się do projektu w subregionie, 

w którym będą uczestniczyć pracownicy z siedziby przedsiębiorcy i w ramach tego projektu przeszkolić 

także pracowników z innych oddziałów zlokalizowanych w innych subregionach. 

 

28. Czy przedsiębiorcy z poprzedniego rozdania mogą brać udział w nowych projektach? 

Tak, przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia w obecnie realizowanym projekcie nr RPMP.08.04.01-

12-0023/17-00 Małopolskie Bony Rozwojowe mogą wziąć udział w nowych projektach.  

 

29. Na jaki moment badamy liczbę pracowników zatrudnianych przez przedsiębiorców?  

Liczbę pracowników należy zbadać na moment rekrutacji. Przedsiębiorca powinien potwierdzić 

zatrudnienie na dzień podpisania umowy.  

 

30. Kiedy i w jakiej wysokości przedsiębiorca wpłaca wkład własny do operatora? 

Wkład własny wpłacany jest każdorazowo proporcjonalnie do ilości zamówionych bonów rozwojowych. 

W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa wpłacane jest 50 lub 20 % wkładu. W przypadku 

przedsiębiorstw wysokiego wzrostu, przedsiębiorstw z branż/sektorów wysokiego wzrostu, 

przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich 

tracących funkcje społeczno – gospodarcze lub przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie w postaci 

analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER - dopuszczalne jest 

wpłacenie wkładu własnego od razu na poziomie 20 %. 

   



 

 

31. Czy w ramach rekrutacji ciągłej można założyć organizowanie kolejnych edycji naborów?  

Tak, sposób i forma prowadzenia rekrutacji będą podlegały ocenie merytorycznej na etapie wyboru 

projektu w kryterium:  Adekwatność opisu sposobu rekrutacji uczestników. 

 

32. Czy można przy konstruowaniu budżetu przyjąć zasadę, że usługi rozwojowe finansowane będą 

w 80 % ze środków publicznych? 

Przy konstruowaniu budżetu można przyjąć maksymalne możliwe finansowanie usług rozwojowych 

jednak projekt musi zakładać realizacje zgodnie z Koncepcją i limitami w niej dopuszczonymi. Z opisu 

projektu powinna wynikać przyjęta metodologia szacowania kosztów i ewentualnie założenie 

zrealizowania wskaźników na wyższym niż założono poziomie w sytuacji udziału MŚP, którzy nie 

mogą otrzymać preferencyjnego dofinansowania.   

 

FAQ będzie podlegał uzupełnieniu.  


