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1. Czy wnioskodawca może pełnić rolę Operatora PSF i jednocześnie świadczyć usługi
rozwojowe będąc wpisanym do Bazy Usług Rozwojowych?
Pełnienie funkcji Operatora PSF przez pomiot świadczący usługi rozwojowe na rzecz
przedsiębiorców i pracowników nie wyklucza możliwości rejestracji tego podmiotu w Bazie
Usług Rozwojowych oraz świadczenia usług szkoleniowych lub doradczych na rzecz
przedsiębiorców i pracowników w ramach prowadzonej działalności statutowej. Niemniej
jednak, zgodnie z pkt 4.1.12 lit. d Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, usługi rozwojowe
nie mogą być świadczone przez podmiot, z którym przedsiębiorstwo jest powiązane
kapitałowo lub osobowo. Jednocześnie, w celu zapewnienia pełnej przejrzystości udzielanego
wsparcia Beneficjent (Operator PSF) zobowiązany jest do wprowadzenia rozdzielności
administracyjnej i rachunkowej obu prowadzonych działalności, tj. działalności związanej ze
świadczeniem usług rozwojowych na rzecz przedsiębiorców i pracowników oraz zarządzaniem
projektem PSF na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.
2. Czy koszt zakupu licencji systemu informatycznego, który pozwoli przedsiębiorcy na szybszy
i sprawniejszy dostęp do usługi rozwojowej (w tym zgłoszenia do systemu PSF, rozliczenia
bonów rozwojowych) może zostać ujęty w kosztach bezpośrednich projektu?
Koszt zakupu licencji systemu informatycznego, którego celem będzie usprawnienie procedury
aplikowania o wsparcie przez przedsiębiorcę oraz ułatwiałby przedsiębiorcy komunikację
z Operatorem może zostać ujęty w kosztach bezpośrednich projektu.
Jeżeli system informatyczny będzie służył również do zarządzania lub obsługi administracyjnej
projektu to odpowiedni koszt powinien zostać wydzielony i ujęty w kosztach pośrednich.
Wnioskodawca planujący zakup licencji systemu informatycznego ułatwiającego
przedsiębiorcy dostęp do projektu PSF powinien dokładnie uzasadnić wydatek, wskazując
zakres jego funkcjonalności i wykorzystania w projekcie po kątem wykorzystania go przez
przedsiębiorców. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonana zostanie ocena
racjonalności i zasadności wydatku.
3. Czy konstruując budżet projektu należy założyć, że wszystkie przedsiębiorstwa otrzymają
pomoc de minimis, czy też należy oszacować pulę w przypadku przedsiębiorców, którzy
przekroczyli próg udzielanej pomocy de minimis i będzie im udzielana pomoc publiczna na
szkolenia i doradztwo?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian
na lata 2014-2020 w przypadku, gdy jeden przedsiębiorca przekroczył dozwolony limit pomocy
de minimis, jest mu udzielana pomoc publiczna na szkolenia lub pomoc publiczna na usługi
doradcze. W związku z tym we wniosku należy założyć wystąpienie obu rodzajów pomocy, co
powinno zostać odzwierciedlone w budżecie projektu (część H wniosku), poprzez
wyodrębnienie pozycji dotyczącej środków objętych pomocą de minimis i pomocą publiczną

oraz w części G Pomoc publiczna i pomoc de minimis wniosku. Decyzja o proporcjach kwot
ujętych w budżecie objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis należy do wnioskodawcy.
4. Usługa rozwojowa powinna zostać rozliczona w okresie realizacji projektu. W jaki sposób
należy skonstruować budżet i umowę z przedsiębiorcą by rozliczyć bony rozwojowe
w terminie realizacji projektu?
Operator zawierając z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie powinien określić w niej
termin do którego przedsiębiorca powinien zakończyć udział w wybranej usłudze rozwojowej
(np. termin zakończenia szkolenia). Termin należy określić tak, by możliwe było rozliczenie
usługi rozwojowej przez usługodawcę i dokonanie płatności przez operatora w terminie
realizacji projektu PSF. Konstrukcja budżetu projektu powinna uwzględniać terminy na
rozliczenie usługi rozwojowej określone w Koncepcji Podmiotowego Systemu Finansowania
(załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu).

