
 

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru projektów pozakonkursowych 

powiatowych urzędów pracy w ramach PO WER 2014-2020 

PYTANIE 1: Czy niezbędne jest zachowanie wskaźnika rezultatu: Liczba osób poniżej 

30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - na tak wysokim poziomie 

minimum 30% uczestników projektu? 

ODPOWIEDŹ 1: W celu pozytywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie 

koniecznym jest zaplanowanie wartości docelowej wskaźnika Liczba osób poniżej 

30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu na minimalnym poziomie 

30% uczestników projektu. Kryterium dotyczące kompleksowości wsparcia odnosi się 

do aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, zatem wsparcie powinno dotyczyć obydwu 

płaszczyzn, a nie skupiać się jedynie na zdobywaniu doświadczenia zawodowego. 

Dodatkowo zgodnie z założeniami programu PO WER wśród powodów wysokiego 

poziomu bezrobocia młodzieży najczęściej wskazywane są dwa, tj. niedopasowanie 

kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i brak doświadczenia zawodowego. 

Zdiagnozowano, iż 30% bezrobotnych osób młodych nie posiada kwalifikacji 

zawodowych. Co istotne, w przypadku osób pozostających w edukacji lub 

w zatrudnieniu, wraz z wiekiem następuje przyrost ich kompetencji, natomiast 

w przypadku osób z grupy NEET - następuje regresja. Zatem konieczne jest 

wyposażenie tych osób w kwalifikacje zawodowe, m.in. poprzez szkolenia. Ponadto 

należy zaznaczyć, że przedmiotowe 30% dotyczy wszystkich uczestników projektu, 

nie tylko osób skierowanych na szkolenia. 

PYTANIE 2: Czy na potwierdzenie uzyskania kompetencji uczestnika po szkoleniu 

musi być odpowiedni dokument np. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, czy 

wystarczy, że uczestnik szkolenia uczestniczył w nim przez określony minimalny 

procent udokumentowanych godzin szkolenia?  

ODPOWIEDŹ 2: Efektem szkolenia powinno być uzyskanie kwalifikacji bądź 

kompetencji. W celu potwierdzenia uzyskanych kompetencji, a zarazem spełnienia 

kryterium dostępu nr 8, kompetencje powinny być każdorazowo zweryfikowane 

poprzez przeprowadzenie odpowiedniego sprawdzenia przyswojonej wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych (np. w formie egzaminu). Ponadto powinno 

być to potwierdzone odpowiednim dokumentem, wskazującym co najmniej efekty 



 

uczenia się, które dana osoba osiągnęła w ramach szkolenia. Zatem sam wykaz 

zrealizowanych godzin na szkoleniu jest niewystarczający. 

PYTANIE 3: Kryterium „Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych – 

w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja długotrwale bezrobotnych w wieku 

18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu 

i zarejestrowanych w rejestrze PUP w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych 

w wieku 18-29 lat”. Jakie osoby należy wziąć pod uwagę wykazując liczbę długotrwale 

bezrobotnych kwalifikujących się do objęcia wsparciem? Definicja osób długotrwale 

bezrobotnych przyjęta w PO WER znacznie różni się od definicji określonej w ustawie, 

na podstawie, której podawane są dane statystyczne. Zawyża to wskaźnik liczby 

długotrwale bezrobotnych w projektach konsekwencją czego są problemy przy 

rekrutacji tej grupy. Czy można od liczby zarejestrowanych osób długotrwale 

bezrobotnych w wieku 19-29 lat z I i II profilem, odjąć osoby zarejestrowane dłużej 

4 miesięcy i osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy były zatrudnione czy 

wykonywały prace na podstawie umowy cywilnoprawnej (osoby te nie kwalifikują się 

do udziału w projekcie)? 

ODPOWIEDŹ 3: Zgodnie z treścią kryterium dostępu nr 2 w projekcie należy założyć 

liczbę osób wynikającą z proporcji. Do obliczenia liczby osób długotrwale 

bezrobotnych planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu należy wziąć pod 

uwagę liczbę osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, które 

kwalifikują się do udziału w projekcie w ramach POWER. W sytuacji, gdy osoby 

długotrwale bezrobotne nie kwalifikują się do udziału w projekcie nie mogą zostać 

wykazanie w danych służących do obliczenia proporcji. 

PYTANIE 4: Jak postępować w przypadku profilowania osób i opracowywania IPD? 

Ustawa o rynku pracy (która ma wejść od 01.01.2019) nie przewiduje profilowania 

pomocy dla osób bezrobotnych, a obowiązkowe opracowanie IPD przewidziane jest 

tylko dla bezrobotnych pozostających w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 120 

dni w okresie ostatnich 180 dni i osób długotrwale bezrobotnych zgodnie z definicją 

przyjętą w ustawie, a nie definicją obowiązującą w PO WER (czyli dla osób, które nie 

koniecznie będą kwalifikować się do objęcia wsparciem w ramach PO WER). 

ODPOWIEDŹ 4: Na moment sporządzania wniosków o dofinansowanie projektów 

w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.20-30-002/18 należy opierać się na 

obowiązujących przepisach prawa. W sytuacji nowelizacji Ustawy o promocji 



 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, IP będzie na bieżąco informowała Powiatowe 

Urzędy Pracy w jaki sposób należy dostosować wniosek o dofinansowanie projektu 

oraz jak postępować przy realizacji projektu w ramach POWER. 

PYTANIE 5: Kwota środków planowana na 2020 rok jest porównywalna do rocznych 

kwot przyznanych do tej pory; rozumiemy że to jest ostatni nabór wniosków w tej 

perspektywie finansowej? 

ODPOWIEDŹ 5: W obecnej perspektywie finansowej jest to przedostatni nabór. 

Przeprowadzenie kolejnego naboru zostało zaplanowane na 2020 rok. Kolejny nabór 

również będzie obejmował projekty dwuletnie tj. okres ich realizacji będzie przypadał 

na lata 2021-2022. 

PYTANIE 6: Do zaliczenia czy dana osoba jest efektywna wystarczy, że podejmie 

pracę na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najemnej ½ etatu. Czy jeżeli nie 

będziemy posiadali umowy o pracę, ale będziemy posiadali informację z ZUS, z której 

będzie wynikało, że osoba została zgłoszona do ubezpieczenia na podstawie umowy 

o pracę z określonym wymiarem czasu pracy, to wystarczy by uznać taką osobę za 

efektywną? 

ODPOWIEDŹ 6: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata  

2014-2020 - w celu potwierdzenia podjęcia pracy wystarczające jest dostarczenie 

przez uczestnika projektu dokumentów potwierdzających nawiązanie stosunku pracy 

lub podjęcie działalności gospodarczej (np. kopia umowy o pracę, zaświadczenie 

z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie 

prowadzenia działalności gospodarczej, dowód opłacenia należnych składek na 

ubezpieczenia społeczne). W związku z powyższym IP zaleca aby na etapie rekrutacji 

do projektu Beneficjent zobowiązał uczestników projektu do dostarczenia dokumentów 

potwierdzających podjęcie pracy w okresie do trzech miesięcy. Jednakże w sytuacji, 

kiedy Beneficjent nie otrzymał wymaganych dokumentów od uczestnika, wówczas 

dopuszcza się możliwość udokumentowania podjęcia zatrudnienia informacją z ZUS, 

ale spełniającą wymogi wynikające z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy 

na lata 2014-2020. 

PYTANIE 7: Czy można założyć wskaźnik dotyczący liczby osób, które uzyskały 

kwalifikacje na niższym poziomie? Po zakończeniu realizacji projektu z 2017 roku 



 

wiemy, że wskaźnik ten nie został zrealizowany w całości (tylko w 80%). Natomiast 

w 2018 roku mamy poważne problemy z rekrutacją na szkolenia (osoby są wręcz 

przymuszane do udziału w szkoleniach), w połowie roku wskaźnik ten został 

zrealizowany zaledwie w 11,73%. Dodatkowo, w dokumencie „Zasady naboru 

wniosków o dofinansowanie” wyraźnie jest zaznaczone, że kompleksowe wsparcie 

powinno być uzasadnione realnymi potrzebami uczestników projektu, a osoby 

bezrobotne nie wykazują potrzeby podnoszenia kwalifikacji. Zakładając wskaźnik na 

poziomie 30% narażamy się na zastosowanie reguły proporcjonalności, a tym samym 

na dyscyplinę finansową.  

ODPOWIEDŹ 7: W celu pozytywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie 

koniecznym jest zaplanowanie wartości docelowej wskaźnika Liczba osób poniżej 

30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu na minimalnym poziomie 

30% uczestników projektu. Kryterium dotyczące kompleksowości wsparcia odnosi się 

do aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, zatem wsparcie powinno dotyczyć obydwu 

płaszczyzn, a nie skupiać się jedynie na zdobywaniu doświadczenia zawodowego. 

Dodatkowo zgodnie z założeniami Programu PO WER wśród powodów wysokiego 

poziomu bezrobocia młodzieży najczęściej wskazywane są dwa, tj. niedopasowanie 

kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i brak doświadczenia zawodowego. 

Zdiagnozowano, iż 30% bezrobotnych osób młodych nie posiada kwalifikacji 

zawodowych. Co istotne, w przypadku osób pozostających w edukacji lub 

w zatrudnieniu, wraz z wiekiem następuje przyrost ich kompetencji, natomiast 

w przypadku osób z grupy NEET - następuje regresja. Zatem konieczne jest 

wyposażenie tych osób w kwalifikacje zawodowe, m.in. poprzez szkolenia. 

PYTANIE 8: Czy do zadania można przypisać tylko jeden wskaźnik realizacji celu? 

Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020. Trudno założyć na tak odległy okres 

liczbę osób długotrwale bezrobotnych czy niepełnosprawnych na poszczególne formy 

pomocy, tym bardziej że nowa ustawa o rynku pracy może narzucić grupy osób, które 

mogą skorzystać z danej formy (np. prace interwencyjne tylko osoby długotrwale 

bezrobotne). 

ODPOWIEDŹ 8: W ramach przedmiotowego naboru należy do każdego zadania 

przyporządkować wszystkie wskaźniki, które będą realizowane w ramach danego 

zadania. Wnioski o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, natomiast w sytuacji, gdy nastąpi zmiana ustawy wnioski 

o dofinansowanie będą podlegały odpowiednim modyfikacjom.  



 

PYTANIE 9: Zgodnie z dokumentem „Zasady naboru wniosków o dofinansowanie” 

w szczegółowym budżecie projektu nazwy kategorii kosztów powinny być odpowiednio 

ogólne, aby drobne zmiany, które pojawiają się w trakcie realizacji projektu nie wiązały 

się ze zmianą nazwy kosztów (np.: szkolenia, staże itp.) czy oznacza to, że w ramach 

zadania należy podać wydatki w jednej kwocie? 

ODPOWIEDŹ 9: We wniosku o dofinansowanie projektu wypełniając „Szczegółowy 

budżet projektu” nazwa kategorii kosztów powinna być opisana odpowiednio ogólnie 

uwzględniając stawkę jednostkową oraz liczbę jednostek miary. 

Przykład: 

Kategoria Jednostka miary Liczba Cena jednostkowa 

Bon szkoleniowy osoba 15 xxx 

Stypendium 

stażowe 

osobomiesiąc 200 xxx 

PYTANIE 10: Czy wartość bazowa wskaźników rezultatu ma być określona na 

podstawie projektu obecnie realizowanego z 2018 (stan na 30.06.2018), czy na 

podstawie zakończonego projektu z 2017 roku? 

ODPOWIEDŹ 10: Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 

pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu 

Pracy wartość bazowa wskaźnika powinna odzwierciedlać doświadczenie 

wnioskodawcy w zakresie dotychczas zrealizowanych projektów i osiągniętych 

rezultatów, niemniej nie musi ograniczać się tylko do działań zrealizowanych przez 

tego wnioskodawcę (może dotyczyć również wsparcia pozaprojektowego). W związku 

z powyższym odnosząc się do doświadczenia ze zrealizowanych projektów zaleca się 

wpisać wartości dotyczące projektów z I, II i III, nie ma obowiązku ujmowania wartości 

z projektu z IV, który jest aktualnie w trakcie realizacji. 

PYTANIE 11: Zgodnie z dokumentem „Zasady naboru wniosków o dofinansowanie” 

wskaźnik  „Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie” 

jest wskaźnikiem kluczowym, w którym w polu „Źródło danych” i „Sposób pomiaru” 

należy wpisać „nie dotyczy”. Natomiast zgodnie z załącznikiem nr 7 do Zasad wskaźnik 

ten jest wskazany jako specyficzny, do którego należy określić „Źródło danych” 

i „Sposób pomiaru”. Jak należy potraktować ten wskaźnik jako kluczowy czy 

specyficzny? Czy należy wykazać go zarówno jako kluczowy i jako specyficzny? 



 

ODPOWIEDŹ 11: Wskaźnik Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie należy ująć we wniosku tylko raz jako wskaźnik kluczowy oraz 

w polu „Źródło danych do pomiaru wskaźnika” oraz „Sposób pomiaru wskaźnika” 

należy wpisać NIE DOTYCZY. 

PYTANIE 12: W kryterium dostępu „Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi 

potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami 

właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy” zgodnie z dokumentem „Zasady 

naboru wniosków o dofinansowanie” mamy opierać się na danych wynikających 

z „Barometru zawodów” najbardziej aktualnego na dzień składania wniosku 

o dofinansowanie, (czyli na rok 2018). Jeżeli do 2020 roku zawody deficytowe ulegną 

znacznej zmianie nadal powinniśmy bazować na barometrze z 2018 roku?  

ODPOWIEDŹ 12: W uzasadnieniu do kryterium nr 7 jednoznacznie wskazano, iż 

szkolenia muszą być zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem 

uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub 

regionalnego rynku pracy. Ocenie podlega, czy prowadzą one do zdobycia kwalifikacji 

lub kompetencji w zawodach oczekiwanych przez pracodawców w województwie lub 

w powiecie/powiatach, z których pochodzą uczestnicy projektu (w oparciu o dane 

wynikające z dokumentu Barometr zawodów najbardziej aktualnego na dzień 

składania wniosku o dofinansowanie lub analizy ofert pracodawców). Zatem w sytuacji, 

gdy w 2020 roku zawody ujęte w Barometrze zawodów najbardziej aktualnym na 

dzień składania wniosku ulegną zmianie, Beneficjent może realizować szkolenia 

wynikające z przeprowadzonej  analizy ofert pracodawców.  

PYTANIE 13: Czy konieczne jest wnioskowanie o zakwalifikowanie wydatków 

poniesionych na uczestnika projektu po podjęciu przez niego zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, a który zgodnie z art.41 

ust. 3a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kontynuuje szkolenie 

i otrzymuje stypendium? IP wymaga jeszcze wykazania związku między podjęciem 

zatrudnienia, a odbywanym szkoleniem. Sam fakt, że ustawa umożliwia finansowanie 

tych kosztów, a projekt musi być realizowany zgodnie z ustawą jest nie wystarczający? 

Osoba, która jest w trakcie szkolenia nie posiada jeszcze odpowiednich uprawnień 

i nie zawsze podjęta praca będzie zgodna z kierunkiem szkolenia, ale na pewno 

będzie zgodna z założeniami PO WER czyli podjęciem pracy przez młode osoby. 



 

ODPOWIEDŹ 13: W przypadku projektów pozakonkursowych PUP należy 

postępować zgodnie z zapisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

i odpowiednich rozporządzeń wykonawczych w tym zakresie, jednakże, zgodnie z art. 

41 ust. 3b Ustawy, jeżeli uczestnik w trakcie realizacji szkolenia podjął zatrudnienie, to 

ma prawo dokończyć tę formę wsparcia i w tym okresie ma prawo do stypendium 

szkoleniowego w wysokości 20% zasiłku, jak wskazane jest to w Ustawie. Wydatki 

poniesione na takiego uczestnika są kwalifikowalne w projektach EFS. Decyzja co do 

możliwości dokończenia przez niego szkolenia powinna być podejmowana 

każdorazowo indywidualnie, biorąc pod uwagę wszystkie zaistniałe 

okoliczności, w tym zwłaszcza celowość danego wydatku, fakt powiązania szkolenia 

z podjętym zatrudnieniem i jego przydatności w nowym miejscu pracy. Wnioskowanie 

do IP o zakwalifikowanie wydatków poniesionych na uczestnika projektu po podjęciu 

przez niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej 

w trakcie szkolenia nie jest konieczne, pod warunkiem spełnienia ww. warunków. 

PYTANIE 14: Czy w związku z wejściem nowej ustawy od stycznia 2019r. opis grupy 

docelowej powinien zawierać typy przynależności do profilu I/II? 

ODPOWIEDŹ 14: W Zasadach naboru wniosków o dofinansowanie w opisie osób, do 

których jest kierowane wsparcie w ramach Poddziałania 1.1.1 nie występuje 

odniesienie do profilowania, w związku z powyższym nie ma konieczności 

wykazywania informacji o profilach we wniosku o dofinansowanie.  

PYTANIE 15: Co w przypadku bezrobotnych kwalifikujących się do I profilu (aktualnie), 

którzy otrzymali wyłącznie bezkosztowe formy pomocy (pośrednictwo/poradnictwo) 

i podjęli zatrudnienie, czy takie osoby także będzie można kwalifikować do projektu 

jako uczestników mimo zmian w ustawie? 

ODPOWIEDŹ 15:  Na moment sporządzania wniosków o dofinansowanie projektów 

w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.20-30-002/18 należy opierać się na 

obowiązujących przepisach prawa.  W sytuacji wejścia w życie przepisów, które 

uniemożliwią realizację projektu zgodnie ze zmienionymi przepisami zostaną 

wprowadzone zmiany do projektów lub/i podpisane aneksy do umów. W związku 

z powyższym osoby bezrobotne kwalifikujące się aktualnie do I profilu pomocy, które 

po otrzymaniu w okresie realizacji projektu wyłącznie bezkosztowych form pomocy 

(pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego) podejmą zatrudnienie mogą być 

uczestnikami projektu. 



 

PYTANIE 16: W jaki sposób należy udokumentować zapewnienie możliwości 

skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia 

społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO i czy należy 

monitorować liczbę osób, którym przedstawiono propozycję udziału w projekcie? 

ODPOWIEDŹ 16: Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia zapisu w treści wniosku 

o dofinansowanie zgodnie z załącznikiem nr 7 do Zasad naboru wniosków 

o dofinansowanie w ramach POWER (Nabór nr POWR.01.01.01-IP.20-30-002/18). 

Zgodnie z zapisami ujętymi w Uzasadnieniu do kryterium dostępu nr 7 Powiatowe 

Urzędy Pracy są zobowiązane do zintensyfikowania współpracy z instytucjami pomocy 

i integracji społecznej. Przedmiotowa współpraca powinna opierać się m.in. na 

poinformowaniu o realizacji projektu PO WER instytucji pomocy społecznej i integracji 

społecznej funkcjonujących na terenie realizacji projektu oraz zamieszczeniu 

informacji o realizacji projektu na swojej stronie internetowej. Dodatkowo, z uwagi na 

fakt, iż IP nie wprowadziła wskaźnika monitorującego liczbę osób (byłych uczestników 

projektów z zakresu tematycznego 9 w RPO) którym umożliwiono skorzystanie ze 

wsparcia, Beneficjent nie ma obowiązku monitorowania ww. osób. 

PYTANIE 17: Z jakiego okresu mają być przedstawione dane statystyczne określające 

kontekst sytuacyjny grupy docelowej? 

ODPOWIEDŹ 17: We wniosku o dofinansowanie należy przedstawić najbardziej 

aktualne dane statystyczne, które są w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy. 

PYTANIE 18: W jaki sposób zapisy nowej ustawy będą miały przełożenie na realizację 

projektu i jego aktualne zapisy ( profilowanie, zmiana naliczania stypendiów itp.)? 

ODPOWIEDŹ 18: Na moment sporządzania wniosków o dofinansowanie projektów 

w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.20-30-002/18 należy opierać się na 

obowiązujących przepisach prawa. W sytuacji nowelizacji Ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, IP będzie na bieżąco informowała Powiatowe 

Urzędy Pracy w jaki sposób należy dostosować wniosek o dofinansowanie projektu 

oraz jak postępować przy realizacji projektu w ramach POWER. 

PYTANIE 19: Jak będą rozliczane limity kwot przeznaczonych na realizację projektów 

z EFS w przypadku kilku projektów POWER obejmujących ten sam okres?  



 

ODPOWIEDŹ 19: Projekty będą rozliczane na dotychczasowych zasadach, na 

podstawie limitów Funduszu Pracy, które zostały zawarte we wnioskach 

o dofinansowanie na dany rok do projektu IV oraz V. 

PYTANIE 20: Za jaki miesiąc mamy podać dane statystyczne?  

ODPOWIEDŹ 20: We wniosku o dofinansowanie należy przedstawić najbardziej 

aktualne dane statystyczne, które są w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy. 

PYTANIE 21: Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia… wprowadza inne zasady co 

do m.in. organizacji staży: staż do 6 miesięcy, ustawowe zobowiązanie do dalszego 

zatrudnienia na 6 miesięcy (kiedy liczyć efektywność), wyższe stypendium. Założenia 

form wsparcia wg. przepisów  obecnie obowiązujących, a później ich zmiana mogą 

spowodować bardzo duże komplikacje co do realizacji projektów. Co z realizacją 

pisanych obecnie projektów? 

ODPOWIEDŹ 21: Wnioski o dofinansowanie należy przygotować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, natomiast w sytuacji, gdy nastąpi zmiana ustawy, 

wnioski o dofinansowanie będą podlegały odpowiednim modyfikacjom.  

PYTANIE 22: Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób planować wydatki na lata 2019-2020 

w ramach dotacji na podjęcie działalności gospodarczej i refundację kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 

w kontekście niekwalifikowalności VAT? 

ODPOWIEDŹ 22: Wydatki na lata 2019-2020 w ramach dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej i refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy powinny zostać zaplanowane do realizacji na dotychczasowych 

zasadach.  

PYTANIE 23: W systemie SOWA znajduje się informacja o tym, że obecny nabór nie 

przewiduje dołączenia do sporządzanego wniosku załączników. W jaki sposób je 

zatem załączyć, przesłać, ponieważ z Zasad naboru wniosków o dofinansowanie 

wynika, że są one jednak obowiązkowe do złożenia?  

ODPOWIEDŹ 23: System SOWA został dostosowany do możliwości dołączania 

załączników do wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naboru 

nr POWR.01.01.01-IP.20-30-002/18. 



 

PYTANIE 24: Czy należy założyć wskaźnik rezultatu Liczba osób poniżej 30 lat, które 

uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 30% na poz. 30 czy istnieje 

możliwość założenia ww. poziomie wskaźnika na mniejszym poziomie, np. 22-25% 

ODPOWIEDŹ 24: W celu pozytywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie 

koniecznym jest zaplanowanie wartości docelowej wskaźnika Liczba osób poniżej 

30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu na minimalnym poziomie 

30% uczestników projektu. Kryterium dotyczące kompleksowości wsparcia odnosi się 

do aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, zatem wsparcie powinno dotyczyć obydwu 

płaszczyzn, a nie skupiać się jedynie na zdobywaniu doświadczenia zawodowego.  

Dodatkowo, zgodnie z założeniami programu PO WER wśród powodów wysokiego 

poziomu bezrobocia młodzieży najczęściej wskazywane są dwa, tj. niedopasowanie 

kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i brak doświadczenia zawodowego. 

Zdiagnozowano, iż 30% bezrobotnych osób młodych nie posiada kwalifikacji 

zawodowych. Co istotne, w przypadku osób pozostających w edukacji lub 

w zatrudnieniu, wraz z wiekiem następuje przyrost ich kompetencji, natomiast 

w przypadku osób z grupy NEET - następuje regresja. Zatem konieczne jest 

wyposażenie tych osób w kwalifikacje zawodowe, m.in. poprzez szkolenia. Ponadto 

należy zaznaczyć, że przedmiotowe 30% dotyczy wszystkich uczestników projektu, 

nie tylko osób skierowanych na szkolenia. 

PYTANIE 25: Czy można założyć w projekcie liczbę osób długotrwale bezrobotnych 

w mniejszej proporcji niż wynika to z proporcji uzyskanej z danych statystycznych, 

szczególnie że realizację projektu rozpoczynamy od 01.01.2019 r., a analizę danych 

statystycznych przeprowadzamy na dzień 30.06.2018 r.? 

ODPOWIEDŹ 25: We wniosku o dofinansowanie należy założyć liczbę osób 

długotrwale bezrobotnych wynikającą z proporcji uzyskanej z analizy aktualnych 

danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy. Z uwagi na fakt iż, przedmiotowe 

założenie wynika z treści kryterium dostępu nr 2, nie ma możliwości założenia 

mniejszej ilości osób niż wynikająca z proporcji.   

PYTANIE 26: Czy w przypadku wskaźników Minimalny poziom kryterium efektywności 

zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 54% oraz 

Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej 

sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 

długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) – 39%) 



 

należy wpisać wartości bazowe?  Jakie (czy ew. wpisać zakładane w poprzednim 

wniosku POWER IV, tj. odpowiednio 54% i 39%)? 

ODPOWIEDŹ 26: Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 

pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu 

Pracy wartość bazowa wskaźnika powinna odzwierciedlać doświadczenie 

wnioskodawcy w zakresie dotychczas zrealizowanych projektów i osiągniętych 

rezultatów, niemniej nie musi ograniczać się tylko do działań zrealizowanych przez 

tego wnioskodawcę (może dotyczyć również wsparcia pozaprojektowego). W związku 

z powyższym odnosząc się do doświadczenia ze zrealizowanych projektów zaleca się 

wpisać wartości dotyczące projektów z I, II i III, nie ma obowiązku ujmowania wartości 

z projektu z IV, który jest aktualnie w trakcie realizacji. 

PYTANIE 27: W obecnym naborze w systemie SOWA nie ma możliwości wpisania 

w budżecie Wydatków objętych pomocą de minimis, automatycznie system wpisuje 

0.00 zł. (w poprzednim wniosku w tym miejscu wpisana była np. kwota planowanych 

dotacji). System SOWA również automatycznie uzupełnia wydatki bez pomocy 

publicznej na kwotę Ogółem wniosku. Czy tak wypełniony budżet jest poprawny, mimo 

iż planujemy w projekcie dotacje? 

ODPOWIEDŹ 27: Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 

w przypadku projektów pozakonkursowych PUP należy uwzględnić pole dotyczące 

„pomocy de minimis” zaznaczając przy tych wydatkach odpowiedni „check-box”. 

Po wypełnieniu pól wydatki zostaną zsumowane w polu „Wydatki objęte pomocą 

de minimis”. Należy zaznaczyć, że w przypadku projektów pozakonkursowych PUP, 

nie ma obowiązku wskazywania metodologii wyliczania wartości wydatków objętych 

pomocą de minimis w polu znajdującym się pod szczegółowym budżetem projektu.  

PYTANIE 28: W obowiązującym naborze planujemy zadania, formy aktywizacji 

w świetle obowiązujących przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy z 20 kwietnia 2014r. Jak będzie wyglądała realizacja projektu jeśli zmieni 

się ustawa? 

ODPOWIEDŹ 28: Wnioski o dofinansowanie należy przygotować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, natomiast w sytuacji, gdy nastąpi zmiana ustawy, 

wnioski o dofinansowanie będą podlegały odpowiednim modyfikacjom.  

 


