
 

 

Pytania ze spotkania informacyjnego 18.09.2017 r. dotyczącego konkursu 

nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17 

 

Pytanie 1.  Czy kkz będą preferowane w ramach tego konkursu, bardziej niż inne? 

Odpowiedź:  Tak.  Zgodnie z regulaminem konkursu strona 52 Kryterium 
specyficznego premiującego nr 1  „Projekt zakłada objęcie wsparciem w formie 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych wszystkich uczestników projektu” -5 pkt. 
 
Pytanie 2. Czy są ograniczenia kwotowe na uczestnika projektu? 

Odpowiedź:  Nie. W konkursie dostępne są różne formy wsparcia, które wymagają 
różnych nakładów finansowych, dlatego w konkursie RPPK.09.05.00-IP.01-18-
017/17 Instytucja Pośrednicząca nie określiła kwoty przypadającej na uczestnika 
projektu. Należy mieć na uwadze, iż każdy wydatek jest oceniany pod kątem jego 
kwalifikowalności, niezbędności do realizacji projektu i osiągania jego celów oraz 
racjonalności i efektywności. 

 

Pytanie 3. Czy istnieje katalog stawek rynkowych? 

Odpowiedź: Katalog regionalnych stawek rynkowych dotyczących Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 oraz Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, opracowany przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Rzeszowie stanowi załącznik 12 do regulaminu konkursu. 

 

Pytanie 4. Czy we wniosku można uwzględniać szkolenia nadające kompetencje.  

 

Odpowiedź: NIE. Celem konkursu jest „Wzrost kwalifikacji osób dorosłych poprzez 
uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia”, stąd nie ma możliwości 
uwzględnienia szkoleń/ kursów,  które nadawałyby kompetencje.  

 

Pytanie 5. Jak uzasadnić i potwierdzić posiadanie własnej kadry i bazy 

dydaktycznej? 

Odpowiedź: Wniosek o dofinansowanie powinien zostać wypełniony zgodnie 

 z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 

zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, która stanowi załącznik nr 2 



do regulaminu. Na stronie 40 ww. instrukcji wskazano, w jaki sposób uzupełnić pkt. 

4.3. wniosku o dofinansowanie projektu. 

Pytanie 6. Czy w ramach Działania 9.5 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych  

w formach pozaszkolnych” można w projekcie uzyskać dofinansowanie na kursy 

kwalifikacyjne dla pielęgniarek? 

Odpowiedź:  Tak, o ile zakończą się one wydaniem uczestnikowi/uczestniczce 

certyfikatu/świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie, zgodnie 

z definicją kryterium specyficznego dostępu nr 1. 

Pytanie 7. Jaki jest przewidziany termin rozstrzygnięcia konkursu? 

Odpowiedź: Orientacyjny termin zakończenia oceny merytorycznej to styczeń 2018 

natomiast orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2018 r. 

Pytanie 8. Czy wyłączone są kursy prowadzące do uzyskania kompetencji? 

Odpowiedź: TAK. 

Pytanie 9. Czy uczestnikami projektu mogą być osoby, które pracują na terenie woj. 

podkarpackiego ale mieszkają na terenie innego województwa? 

Odpowiedź: Zgodnie z kryterium ogólnym merytorycznym horyzontalnym wsparcie 

skierowane jest do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w 

przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. 

podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych 

podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. 

podkarpackiego). 

Pytanie 10. Czy w budżecie projektu można założyć egzaminy poprawkowe dla 10% 

grupy docelowej? 

Odpowiedź: W ramach działania 9.5 koszt egzaminu poprawkowego jest wydatkiem 

niekwalifikowalnym. 

Pytanie 11. Katalog regionalnych stawek obejmuje m.in. kwalifikacje wstępną 

przyśpieszoną D, czy jest możliwe pozyskanie środków na realizację szkoleń prawa 

jazdy kat. D?.  

Odpowiedź: TAK 

Pytanie 12. Wnioskodawca planuje realizację szkoleń: 

- kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy lub osób C, C+E, 

- kurs prawa jazdy kat. C.  



Czy Wnioskodawca mając doświadczenie w realizacji tego typu szkoleń może 

utworzyć grupy 12 lub 15 osobowe? (w katalogu stawek regionalnych jest przypis 2 

informujący, iż liczebność grupy szkoleniowej nie może przekraczać 8 osób.  

Odpowiedź: Liczebności grup szkoleniowych w kursach/szkolenia mogą być różne, 

co jest uregulowane  odpowiednimi przepisami prawa krajowego dotyczącego 

danego szkolenia. W przypadku kursów na odpowiednie prawo jazdy liczebności 

grup regulują przepisy prawa krajowego tj.: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA w sprawie szkolenia osób ubiegających się 

o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.  

Pytanie 13. Czy w ramach projektu można szkolić osoby w zakresie kursu prawa 

jazdy kat D po E oraz D po B? 

Odpowiedź: Tak możliwa jest organizacja takich kursów zgodnie z przepisami prawa 

krajowego. Natomiast nie będą dofinansowane kursy prowadzące do uzyskania 

kwalifikacji ogólnych tj.: prawa jazdy kat. B. 

Pytanie 14. Czy możliwa jest organizacja kursów na kwalifikację wstępną oraz na 

kwalifikację wstępną przyśpieszoną bez kursu na prawa jazdy? 

Odpowiedź: TAK.  Realizacja każdego kursu powinna być uzasadniona poprzez 

wskazanie na realne zapotrzebowanie rynku pracy na konkretną kwalifikację 

zawodową. Uzasadnienie powinno być poparte konkretnymi danymi, w tym 

informacjami pozyskanymi od przedsiębiorców. 

 Pytanie 15. Czy w ramach projektu można szkolić osoby w zakresie szkolenia 

okresowego BHP -35h? 

Odpowiedź: Nie. 

Pytanie 16. Jeżeli Wnioskodawca wynajmuje salę szkoleniową (opłata miesięczna 

na podstawie faktury) czy może wnieść ją jako wkład własny? 

Odpowiedź: Tak do czasu wykorzystania w projekcie.  

Pytanie 17. Czy Beneficjent musi być wpisany do rejestru placówek kształcenia 

ustawicznego lub posiadać akredytacje aby złożyć projekt.  

Odpowiedź: Organizowanie i prowadzenie wsparcia musi być zgodne z 

odpowiednimi  przepisami prawa krajowego.  

Pytanie 18. Jaki jest termin na zgłaszanie partnerów, jeżeli partner jest spoza 

sektora finansów publicznych? 

Odpowiedź: W przypadku partnerstwa pomiędzy podmiotem/podmiotami spoza 

sektora finansów publicznych, a podmiotem/podmiotami publicznymi, IOK wymaga 

przeprowadzenia ww. procedury naboru przez podmiot publiczny - niezależnie od 



tego, który z podmiotów pełnił będzie rolę lidera partnerstwa. Termin wynosi 21 dni 

chyba, że przepisy prawa krajowego regulują inaczej.  

Pytanie 19. Wnioskodawca zobowiązany jest do wykazania się potencjałem do 

realizacji projektu i zadań w nim zaplanowanych, które umożliwiają samodzielną 

realizacje kursów. Czy w związku z powyższym należy  wskazać kadrę z imienia i 

nazwiska we wniosku?  

Odpowiedź: Wypełniając wniosek o dofinansowanie należy się  zapoznać  

z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, która stanowi załącznik  

nr 2 do regulaminu. Na stronie 40 ww. instrukcji wskazano, w jaki sposób uzupełnić 

pkt. 4.3. wniosku o dofinansowanie projektu. 

Pytanie 20. Czy jeżeli Wnioskodawca współpracuje z kadrą powyżej 2 lat na umowę 

zlecenie czy należy przeprowadzić zasadę konkurencyjności przy założeniu, iż kadra 

została opisane we wniosku o dofinansowanie? 

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 rozdział 6.5.2 Zasada 

konkurencyjności. 

Pytanie 21. Czy wkład własny może być również od uczestników projektu? 

Odpowiedź: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nie zabraniają wnoszenia wkładu własnego 

przez Uczestnika Projektu. Opłaty powinny być symboliczne i nie powinny stanowić 

istotnej bariery uczestnictwa w projekcie. Jednocześnie informacja na temat 

pobierania opłat od uczestników powinna zostać zawarta we wniosku o 

dofinansowanie projektu i powinna podlegać ocenie pod kątem celowości  

i ewentualnego ograniczenia dostępu do projektu dla potencjalnych uczestników 

projektu przez instytucję oceniającą konkurs. 

Pytanie 22. Czy jeżeli Wnioskodawca nie posiada własnej sali szkoleniowej to czy 

koszt wynajęcia na potrzeby szkolenia będzie kwalifikowalny? 

Odpowiedź: Tak, koszt wynajęcia sali szkoleniowej jest kwalifikowalny o ile nie 

odbiega od cen rynkowych, natomiast fakt uwzględnienia w budżecie tego kosztu 

będzie brany pod uwagę podczas oceny potencjału wnioskodawcy do realizacji 

projektu oraz budżetu projektu.  

Pytanie 23. Jeżeli Wnioskodawca posiada sale szkoleniowe na podstawie umowy 

wynajmu bezterminowej czy zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania 

zgodnie z zasadą konkurencyjności?. 



Odpowiedź:  Nie jeżeli Wnioskodawca będzie udostępniał sale jako wkład własny 

w ramach projektu. 

Pytanie 24. Czy Wnioskodawca może jako wkład własny  wykazać sale szkoleniowe, 

jeżeli tak to w jaki sposób udokumentować rozliczenie? 

Odpowiedź: Tak. Umowa o dofinansowanie projektu regulować będzie, jakie 
dokumenty będą niezbędne do rozliczenia wydatku. 
 

Pytanie 25. Czy można zlecać kursy czy całość musi być realizowana samodzielnie. 

Odpowiedź: Konkurs skierowany jest do wnioskodawców, którzy posiadają 

odpowiedni potencjał i doświadczenie umożliwiające samodzielną realizację 

przewidzianych w projektach kursów przy wykorzystaniu własnej kadry oraz 

posiadanej bazy dydaktycznej. Ewentualne zlecanie zadań merytorycznych na 

zewnątrz musi być mocno uzasadnione. 

 


