1.

Pytanie dotyczy kryterium dostępu nr 7.
a)
Czy Wnioskodawca i Partnerzy (jeśli dotyczy) w celu spełnienia tego kryterium mogą
wykazać 2 lub więcej projektów na rzecz przedsiębiorców lub ich pracowników, w
ramach których wsparciem objęto 50% osób przewidzianych do objęcia wsparciem w
złożonym projekcie w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18
(Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji)?;
b)
Czy Wnioskodawca i Partnerzy (jeśli dotyczy) w celu spełnienia tego kryterium muszą
posiadać doświadczenie w realizacji projektów w obszarze tematycznym wynikającym z
rekomendacji rady ds. kompetencji w danym sektorze lub doświadczenie w realizacji
wsparcia dla rzecz przedsiębiorców z sektora, na rzecz którego planują złożyć projekt w
odpowiedzi na ten konkurs?
Odpowiedź
a)
Nie, Wnioskodawca łącznie z Partnerami (jeśli dotyczy) w celu spełnienia tego kryterium
muszą wykazać się co najmniej jeden projekt na rzecz przedsiębiorców lub ich
pracowników w ramach którego wsparciem objęto 50% osób przewidzianych do objęcia
wsparciem w złożonym projekcie w odpowiedzi na niniejszy konkurs.
Przykład: Jeżeli Wnioskodawca złoży projekt w konkursie w ramach którego planuje
objąć wsparciem 250 osób wówczas musi wykazać, że zrealizował projekt na rzecz
przedsiębiorców lub ich pracowników w ramach którego wsparciem objął 125 osób.
b)
Nie, Wnioskodawca i Partnerzy (jeśli dotyczy) nie muszą posiadać doświadczenia w
realizacji projektów, o którym mowa w pytaniu. Zgodnie z zapisem kryterium
Wnioskodawca łącznie z Partnerami (jeżeli dotyczy) w okresie 5 lat przed terminem
złożenia wniosku powinien zrealizować co najmniej jeden projekt na rzecz
przedsiębiorców lub ich pracowników, w którym wsparciem objęto minimum 50% osób
przewidzianych do objęcia wsparciem w złożonym projekcie.

2.

W regulaminie konkursu-zał. nr 14 w odniesieniu do sektora branży turystycznej zapisano, że w
bieżącej (I) rundzie konkursu, minimalny wskaźnik produktu wynosi 317 pracowników
objętych wsparciem.
a)
czy liczba 317 pracowników oznacza osoby o różnych nr PESEL, czy też mowa jest o
uczestnikach objętych wsparciem, czyli np. jeden pracownik może uczestniczyć dwa razy
w szkoleniu (np. jeden raz z obszaru – obsługa klienta, drugi raz z RODO.?)?
b)
czy podany przy wskaźnikach przymiotnik „minimalna” oznacza, że wnioskodawca może
przewidzieć w projekcie większe wskaźniki produktu i rezultatu?
Odpowiedź
a)
Wskaźniki oznaczają osoby o różnych nr PESEL;
b)
Tak, Wnioskodawca może przewidzieć w projekcie większe wskaźniki niemniej jednak
zwraca się uwagę na zapis z Regulaminu konkursu (podrozdział 4.3), który brzmi „Jeżeli
na etapie realizacji projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji dokona aktualizacji
rekomendacji, wówczas Beneficjent będzie zobowiązany do realizacji wsparcia na rzecz
przedsiębiorców zgodnego z aktualną rekomendacją danej rady”

3.

Czy odnośnie liczby przedsiębiorstw, w których mają być zatrudnieni pracownicy objęci
wsparciem, PARP stawia tę sprawę do uznania przez wnioskodawcę?
Odpowiedź
Regulamin konkursu nie określa liczby przedsiębiorstw, które powinny zostać objęte wsparciem
w ramach projektów. Zagadnienie to będzie przedmiotem prac Komitetów Branżowych i/lub
Komitetu Sterującego.

4.

Czy rekomendacje (nr 2/2018) Rady ds. Kompetencji w sektorze Turystyki są wiążące dla
obecnej edycji konkursu w zakresie grup docelowych objętych wsparciem-rekomendacje te
wskazują jako beneficjentów (obszar 2 – Bezpieczeństwo danych osobowych w
przedsiębiorstwach turystycznych) przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.
- czy w obecnej rundzie konkursowej PARP nie wymaga aby grupa ta uczestniczyła w
projekcie?
Odpowiedź
W ramach konkursu wsparciem mogą zostać objęci pracownicy przedsiębiorstw, w tym
pracownicy przedsiębiorstw, które od niedawna funkcjonują na rynku.

5.

Czy podany w rekomendacjach (nr 2/2018) Rady ds. Kompetencji w sektorze Turystyki koszt
udziału 1 uczestnika w projekcie (1800 zł) jest kosztem szacunkowym i wnioskodawca może
podać nawet wyższe koszty jeśli wynikać to będzie ze wstępnych analiz kosztów usług
szkoleniowych oferowanych przez podmioty zarejestrowane w BUR?
Odpowiedź
Wnioskodawca sam określa koszt usług rozwojowych, mając na względzie
ograniczenia/wymagania wynikające z Regulaminu konkursu np. maksymalna wartość
projektu/dofinansowania, minimalne wskaźniki, wymagania dotyczące usług rozwojowych.

6.

Czy ilość godzin szkoleń i ilość godzin doradztwa w ramach projektu pozostawiona jest do
decyzji wnioskodawcy?
Odpowiedź
Ilość godzin szkoleń i doradztwa w ramach projektu musi być zgodna z zapisami rekomendacji
sektorowych rad ds. kompetencji (jeśli dotyczy).

7.

Czy wnioskodawcy powinni przewidzieć formy wsparcia z poszczególnych obszarów
tematycznych całkowicie zgodnie z tymi określonymi w rekomendacjach (nr 2/2018) Rady ds.
Kompetencji w sektorze Turystyki , tj. w obszarze „Obsługa klienta w biurach podróży w
świetle nowej ustawy…..” wyłącznie szkolenia 32-40 godzinne, zaś dla obszaru
„Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwach turystycznych” – doradztwo w
zakresie prowadzenia polityki bezpieczeństwa dla małych i mikro przedsiębiorstw, zaś
szkolenia wyłącznie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w danej branży?
Odpowiedź
Rekomendacje sektorowych rad ds. kompetencji wskazują rekomendowaną formę wsparcia.
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie może posługiwać się szerszym pojęciem usługa
rozwojowa.

8.

Czy w ramach projektu kwalifikowane będą wydatki na poczęstunek i ew. noclegi uczestników
szkoleń, czy też wydatki na poczęstunek w trakcie szkoleń musi zawierać się w cenie usługi
szkoleniowej w BUR?
Odpowiedź
W ramach projektu kwalifikowane są wydatki związane z poczęstunkiem w trakcie usługi
rozwojowej. Natomiast wydatki związane z noclegami uczestników projektu są
niekwalifikowane.

