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1. Pani Krystyna Marek – KE

Dotyczy: Działanie 9.1, kryterium specyficzne premiujące nr 1

Treść uwagi: Kryterium premiujące powinno premiować uczestnictwo nowych

ośrodków, które nie korzystały ze wsparcia EFS, szczególnie w tej perspektywie

finansowej. Proponujemy przynajmniej pozostawienie odwołania do OWP które

nie korzystały ze środków EFS w obecnej perspektywie, szczególnie jeżeli

kryteria będą wykorzystywane w przyszłości.

Zgłoszone uwagi



Stanowisko IP WUP: Uwaga uwzględniona.

Kryterium premiujące nr 1 oraz jego definicja została zmodyfikowana:

„Projekt przewiduje objęcie wsparciem wyłącznie nowotworzone ośrodki

wychowania przedszkolnego i/lub ośrodki wychowania przedszkolnego, które nie

były odbiorcami interwencji współfinansowanej ze środków EFS dostępnych w

ramach programów operacyjnych w ciągu 36 miesięcy poprzedzających moment

złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020”.

Z definicji kryterium usunięto analogiczny zapis.



Zgłoszone uwagi

2. Pan Przemysław Herman – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Dotyczy: Działanie 9.5, kryterium specyficzne dostępu nr 9.

Treść uwagi: Zaproponowane kryterium odnosi się do konieczności

wykorzystania zasobów dostępnych w BUR w ramach realizowanych projektów.

Jednocześnie, z uwagi na zgłaszane przez IZ RPO problemy z dostępnością

usług rozwojowych w Bazie IK UP w piśmie z poinformowała o możliwości

dokonywania wyboru oferty spoza BUR, wyłącznie w przypadku gdy konkretne

szkolenie nie będzie dostępne w bazie. W takiej sytuacji IZ RPO powinna

zapewnić, że usługi te będą spełniały odpowiednie wymogi jakościowe,

analogiczne dla usług wpisanych do BUR, które zostały określone w

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w

sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.

Proponujemy zatem rozważyć uzupełnienie kryterium/ uzasadnienia do 

kryterium do ww. możliwości. 



Propozycja zmienionego zapisu:

,,W sytuacji zidentyfikowanych deficytów usług dostępnych w BUR, właściwych

dla tematyki szkoleń/kursów możliwych do realizacji w ramach Działania,

Wnioskodawca może dopuścić możliwość dokonywania wyboru oferty spoza

BUR, wyłącznie w przypadku gdy konkretne szkolenie nie będzie dostępne w

bazie. Jednakże musi zapewnić, że usługi te będą spełniały odpowiednie

wymogi jakościowe, analogiczne dla usług wpisanych do BUR, które zostały

określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia

2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe”

Stanowisko IP WUP: Uwaga uwzględniona 

Kryterium otrzymuje brzmienie:

„W ramach projektu mogą być finansowane co do zasady wyłącznie usługi

rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) sklasyfikowane

jako zawodowe z wyłączeniem kursów językowych i TIK.”

Definicja kryterium - zostanie uzupełniona o zaproponowany przez

przedstawiciela MIR zapis.
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