
 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE KONKURSU 
NR RPPK. 07.01.00-IP.01-18-010/17 

1. Pytanie dotyczy danych szczegółowych dotyczących powiatu bieszczadzkiego np. dotyczących osób 

biernych zawodowo. Brak danych o charakterze lokalnym. Jakich danych użyć? Województwo/kraj? 

Dane muszą odnosić się i odzwierciedlać sytuację na terenie na jakim będzie realizowany projekt. 

Dodatkowo można wskazać np. wyniki badań własnych przeprowadzonych na potencjalnych 

uczestnikach projektu zamieszkujących obszar na którym będzie realizowany projekt. 

2. Czy projekt skierowany do jednej płci będzie spełniał Kryterium horyzontalne 1. 

Jeżeli w projekcie będzie przedstawiona odpowiednia analiza, z której będzie wynikała potrzeba objęcia 

wsparciem tylko jednej z płci to tak. Należy pamiętać, iż standard minimum jest spełniony w przypadku 

uzyskania co najmniej 3 punktów za kryteria oceny wymienione w Karcie Oceny Formalno-

Merytorycznej.  

3. Czy projektem można objąć tylko osoby bezrobotne? 

Tak, w projekcie można objąć wsparciem tylko osoby bezrobotne. 

4. Długotrwale bezrobotne osoby – jak rozumieć? 

Osoby długotrwale bezrobotne  to osoby które nieprzerwanie pozostawały na bezrobociu przez okres 

ponad 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. 

5. Czy jest właściwe –w kontekście IPD - zawężanie katalogu szkoleń do konkretnych wskazanych we 

wniosku o dofinansowanie? 

Istnieje taka możliwość, jeżeli jest to we wniosku uzasadnione. Ponadto Wnioskodawca powinien 

uczestnikom projektu zapewnić możliwość skorzystania ze szkoleń na otwartym rynku w sytuacji, gdy 

wynik IPD będzie na to wskazywał.   

6. W jaki sposób uzyskanie kompetencji należy opisać we wniosku o dofinansowanie? 

W projekcie należy zawrzeć informację, iż założone w projekcie szkolenia i kursy będą kończyć się 

nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 fakt nabycia kompetencji 

będzie weryfikowany w ramach następujących etapów: 

a)ETAP  I – Zakres –zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia 

wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,  

b)ETAP  II – Wzorzec – zdefiniowanie  we  wniosku  o  dofinansowanie  standardu  wymagań, tj.  

efektów  uczenia  się,  które  osiągną  uczestnicy  w  wyniku  przeprowadzonych  działań projektowych,  

c)ETAP  III – Ocena – przeprowadzenie  weryfikacji  na  podstawie  opracowanych  kryteriów oceny po 

zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,  

d)ETAP  IV –Porównanie –porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętym                                  

i wymaganiami  (określonymi  na  etapie  II  efektami  uczenia  się)  po  zakończeniu  wsparcia 

udzielanego danej osobie. 
 



7. Co z zawodami w stosunku do których nie można potwierdzić kwalifikacji? Np. barista. 

W projekcie mogą być realizowane wyłącznie kursy i szkolenia kończące się nabyciem kompetencji i/lub 

uzyskaniem kwalifikacji. W związku z tym jeżeli nie ma możliwości  potwierdzenia kwalifikacji nabytych 

w ramach realizowanego szkolenia/kursu, to dane szkolenie/kurs musi zakończyć się nabyciem 

kompetencji. 

8. Zadania zlecone. Czy limit został zniesiony? 

Dopuszczalny limit zadań zleconych nie został określony. Natomiast poziom zlecania usług 

merytorycznych będzie przedmiotem oceny w ramach kryterium dotyczącego potencjału 

wnioskodawcy. 

9. Staże 160 godz. Czy obowiązkowo 160 godz.? Bo np. osoby niepełnosprawne mają wymiar 7 

godz./dzień.  

Z uwagi na fakt, że udział w stażu/praktyce zawodowej ma pozwolić uczestnikowi projektu, m.in. na 
zdobycie wymaganego doświadczenia zawodowego, osoba odbywająca staż/praktykę zawodową 
powinna wykonywać czynności lub zadania w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 
godzin dziennie, a w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności: 7 godz. na dobę i 35 godz. tygodniowo. Uczestnik projektu nie może 
odbywać stażu/praktyki w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie zmianowym, ani w godzinach 
nadliczbowych. Na wniosek Beneficjenta Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie może wyrazić zgodę na 
realizację stażu w niedziele i święta, w porze nocnej lub w systemie zmianowym, o ile charakter pracy w 
danym zawodzie wymaga takiego rozkładu pracy. 

10. Wskaźniki efektywność zatrudnieniowej mają być mierzone w osobach czy można je założyć 

procentowo? 

Kryterium efektywności zatrudnieniowej mierzone jest za pomocą wskaźników efektywności 
zatrudnieniowej, które dla poszczególnych grup docelowych, należy uwzględnić we wniosku o  
dofinansowanie projektu. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej powinien zostać  założony i mierzony 

procentowo.  

11. Czy wnioskodawca może być partnerem w innym projekcie? 

Tak, wnioskodawca może być partnerem w innym projekcie. 

12. Czy oświadczenie o VAT musi być dołączone także do wersji elektronicznej? 

Tak, Beneficjenci, którzy zaliczą VAT do wydatków kwalifikowanych, są zobowiązani dołączyć do 
wniosku o dofinansowanie Oświadczenie o kwalifikowalności VAT. W przypadku realizacji projektu w 
formie partnerstwa Oświadczenia o kwalifikowalności VAT składa również każdy z partnerów, który w 
ramach ponoszonych wydatków w projekcie, w całości lub części będzie kwalifikował podatek VAT. 
Załączniki składane są w formie papierowej i elektronicznej. W przypadku wersji elektronicznej należy 
odpowiednio podpisane i opieczętowane oświadczenie zeskanować i dołączyć plik do generatora 
wniosków aplikacyjnych (LSI). 
 


