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1 Raport z ewaluacji 

on-going Działania 

2.2. i 2.21 PO WER 

(2020)

Projekt: Działania mające na celu opracowanie analizy potrzeb 

rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy - o ile dotyczy), które nie posiadają planu lub 

strategii rozwoju.

Przedsiębiorcy wskazują na niejasności związane z zasadami realizacji 

projektu, szczególnie w obszarze finansowania (w tym opłacania 

podatków).  

Wsparcie elementów systemu 

realizacji projektu, poprzez 

zebranie adekwatnych przepisów 

i funkcjonujących norm 

postępowania w spójny system 

(kodyfikację zasad realizacji 

projektu), który będzie wszystkim 

znany i do którego każdy będzie 

miał dostęp. 

IP POWER (PARP) Utrzymanie klarownych zasad realizacji projektu (np. w dokumentacji konkursowej, w komunikatach lub wytycznych 

dla projektodawców), w szczególności w odniesieniu do kwalifikowanych do udziału w projekcie grup docelowych (tj. 

zasad uwzględniających określone typy projektodawców i uczestników oraz uwarunkowań formalno-prawnych 

związanych z udziałem w projekcie).Wszystkie konkursy przygotowywane przez PARP zawierają bowiem wytyczne w 

zakresie szczegółowej realizacji projektu, w tym kryteriów udziału w projekcie przedsiębiorców, wymaganych 

dokumentów rekrutacyjnych, prowadzenia rozliczeń finansowych itp. Jedynie niejasne mogą wydawać się - zarówno 

dla projektodawców (beneficjentów), jak i przedsiębiorców (uczestników) - zasady rozliczania podatku VAT w 

projekcie, które w dokumentacji konkursowej odnoszą się do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020. Niemniej, w zakresie rozliczania podatku VAT PARP nie jest w stanie wskazać w 

regulaminie konkursu szczegółowych zasad i warunków, gdyż są one uzależnione od sytuacji podatkowej danego 

podmiotu. Jedyną władną w tym zakresie instytucją jest Krajowa Informacja Skarbowa, do której każdy 

Wnioskodawca, już na etapie przygotowania projektu, powinien zwrócić się o wydanie indywidualnej interpretacji 

dotyczącej wystąpienia lub niewystąpienia podatku VAT w projekcie. PARP nie ma prawa zajmować stanowiska w 

kwestiach podatkowych (miałoby to znamiona doradztwa podatkowego, co wykracza poza ustawowe kompetencje 

Agencji).

Termin wdrażania rekomendacji to 30.06.2021 (tj. termin zakończenia okresu zaciągania zobowiązań na realizację 

projektów w ramach perspektywy finansowej) - do tego terminu zawarte powinny zostać wszystkie umowy z 

przedsiębiorcami w ramach POWER, i tym samym klarowne powinny być dla Wnioskodawców wszystkie zasady 

realizacji projektów. 

2021-06-30 Programowa - 

Operacyjna

przedsiębiorczość POWER PARP Rekomendacja zatwierdzona w 

całości (realizowana)

2 Raport z ewaluacji 

on-going Działania 

2.2. i 2.21 PO WER 

(2020)

Projekt:Działania mające na celu opracowanie analizy potrzeb 

rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy - o ile dotyczy), które nie posiadają planu lub 

strategii rozwoju.

Przedsiębiorcy wskazują na niejasności związane z zasadami realizacji 

projektu, szczególnie w obszarze finansowania (w tym opłacania 

podatków).  

Zainicjowanie prac, które 

docelowo mogłyby doprowadzić 

do zmian legislacyjnych, 

wprowadzających jednolitą 

stawkę podatku VAT (zerową) tj. 

taką samą dla doradztwa jak w 

przypadku szkoleń, w ramach 

usług rozwojowych 

współfinansowanych z 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

IZ POWER (MFiPR) Kontynuacja rozmów IZ POWER z Ministerstwem Finansów i podjęcie prac merytorycznych (np. analiz 

ekonomicznych i prawnych, ocen ex-ante skutków nowej regulacji), które mogłyby być podstawą inicjatywy 

legislacyjnej rządu, ujednolicającej obowiązujące stawki podatku VAT dla wskazanych w rekomendacji typów usług 

rozwojowych (niezależnie od źródła ich finansowania). 

31.12.2020 Horyzontalna 

DO WIADOMOŚCI KM 

PO WER

przedsiębiorczość Więcej niż jeden program 

operacyjny

PARP Rekomendacja zatwierdzona w 

części
Uzasadnienie odrzucenia części rekomendacji:  

Na wniosek Adresata rekomendacji, odrzucono część rekomendacji dot. zerowej stawki VAT w projektach 

POWER. Stawka VAT nie powinna zależeć bowiem od źródła finansowania czy finansowania działań w 

ramach danego programu, jest to jednak zależne od możliwości jakie stwarza dyrektywa VAT.

3 Raport z ewaluacji 

on-going Działania 

2.2. i 2.21 PO WER 

(2020)

Projekt: Działania mające na celu opracowanie analizy potrzeb 

rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy - o ile dotyczy), które nie posiadają planu lub 

strategii rozwoju.

Odsetek przedsiębiorstw rekomendujących udział innym 

przedsiębiorstwom w podobnym projekcie jest bardzo wysoki w roku 

zakończenia projektu, jednak po roku od udziału w projekcie odsetek ten 

jednak zauważalnie spada. 

Zachowanie wysokiego odsetka 

przedsiębiorstw 

rekomendujących projekt w 

długiej perspektywie 

IP POWER (PARP) Programowa -  

Operacyjna

przedsiębiorczość POWER PARP Rekomendacja odrzucona Uzasadnienie odrzucenia rekomendacji:  

Na wniosek Adresata rekomendacji proponuje się odrzucenie rekomendacji, ponieważ wynika ona z 

błędnych przesłanek  - niski odsetek przedsiębiorców rekomendujących udział w projekcie innym firmom, 

wynika z faktu, iż realizacja tego typu projektów jest wygaszana, ze względu na wystąpienie w nich podatku 

VAT, którym obciążany jest przedsiębiorca (por. rekomendacja nr 1 i 2).  

PARP posiada zarówno stronę internetową jak i konta społecznościowe, na których są wskazane 

informacje o możliwości udziału w projektach dofinasowanych przez PARP. Przedsiębiorcy mogą się więc 

zapoznać z ofertą, w tym poprzez wysłanie zapytania czy kontakt z infolinią np. w odniesieniu do 

pokrewnych tematycznie projektów z zakresu organizacji i zarządzania tj. Akademii Menadżera MŚP, 

wybranych konkursów rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji, Akademii Menadżera 

Innowacji, itp. Informacje o wskazanych powyżej projektach są również dostępne na stronie Bazy Usług 

Rozwojowych. Wynika stąd, że powodem braku rekomendacji w dłuższej perspektywie nie może być brak 

kontaktu z przedsiębiorcami.

Jednocześnie należy podkreślić, że PARP (w tym Centrum rozwoju MŚP) nie ma prawa wysyłać 

dodatkowych (nowych) ofert do uczestników projektów EFS, jako że nie może przetwarzać ich danych w 

innym zakresie niż dotyczące przedmiotowego projektu (zgodnie z klauzulą powierzonych przez uczestnika 

danych, których administratorem jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego). Na rozszerzenie ww. 

klauzul (np. ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych PARP) jak 

dotąd również nie było zgody urzędu właściwego Ministra.  

4 Raport z ewaluacji 

on-going Działania 

2.2. i 2.21 PO WER 

(2020)

Projekt: Działania szkoleniowe i/lub doradcze w zakresie funkcjonowania 

na rynku zamówień publicznych.                                                                      

Jak wskazują wyniki ewaluacji on-going, znaczna część przedsiębiorców 

nie jest świadoma czy nastąpił jakikolwiek wzrost udziału przychodów 

związanych z zamówieniami publicznymi w dochodach firmy.  30% 

ankietowanych deklaruje, że nie potrafi określić, czy w porównaniu z 

okresem przed udziałem w programie zwiększył się udział przychodów 

związanych z zamówieniami publicznymi w dochodach firmy.

Monitorowanie efektów szkoleń, 

minimum w zakresie wskaźnika 

udziału przychodów związanych 

z zamówieniami publicznymi w 

przychodach ogółem firmy-

uczestnika szkolenia.

IP POWER (PARP) Programowa -  

Operacyjna

przedsiębiorczość POWER PARP Rekomendacja odrzucona Uzasadnienie odrzucenia rekomendacji: Rekomendację odrzucono na wniosek Adresata, mając na 

uwadze, że w ramach przedmiotowego typu projektu POWER kluczowe są i podlegają badaniu przede 

wszystkim wskaźniki miękkie dot. wzrostu wiedzy i kompetencji odbiorców wsparcia szkoleniowo-

doradczego. Na tego typu efektach koncentrują się również wskaźniki programowe POWER. W zakresie 

szkoleń oraz doradztwa prowadzonego podczas wsparcia, zdecydowana większość przedsiębiorców 

uczestniczących w ewaluacji on-going w 2019 r. podkreślała, iż pozyskana wiedza jest przydatna w 

praktyce -  8 na 10 przedsiębiorców przyznała, że wykorzystuje nabytą wiedzę i umiejętności w swojej 

codziennej pracy.

Rekomendowane do pomiaru wskaźniki ekonomiczne dot. przychodów firm-odbiorców pomocy 

szkoleniowo-doradczych, z tytułu usług/dostaw/robót budowlanych zapewnianych w ramach procedur 

zamówień publicznych, wykraczają poza zasięg oczekiwanego oddziaływania tego typu projektów POWER 

(tj. projektów o charakterze miękkim, krótkoterminowym/punktowym, o stosunkowo niewielkiej wartości 

finansowej). 

5 Raport z ewaluacji 

on-going Działania 

2.2. i 2.21 PO WER 

(2020)

Projekt: ziałania szkoleniowe i/lub doradcze w zakresie funkcjonowania na 

rynku zamówień publicznych.  

Według badań, szkolenia z zakresu zamówień publicznych są dla 

przedsiębiorców potrzebne, jednak niewystarczające. Pomocne dla firm 

jest wsparcie doradcze przy wdrażaniu zdobytej wiedzy w życie. Pomocny 

byłby również monitoring bieżących potrzeb firm (wyzwań) z zakresu 

udziału w zamówieniach publicznych, prowadzony przez doradców. 

Zapewnienie uczestnikom 

projektów doraźnej pomocy 

doradczej (na preferencyjnych 

warunkach), w okresie do 2 lat 

po zakończeniu udziału w 

szkoleniu. 

IP POWER (PARP) Umożliwienie firmom (w tym m.in. firmom-uczestnikom dotychczas zrealizowanych projektów) udziału w kolejnych 

projektach z zakresu zamówień publicznych oferujących wsparcie doradcze, które pozwoliłoby uwzględnić ich doraźne 

potrzeby (wyzwania) związane z udziałem w rynku zamówień publicznych oraz wspierałoby te podmioty we wdrażaniu 

w praktyce wiedzy z zakresu zamówień publicznych (w tym m.in. wiedzy zdobytej przez firmy-uczestników projektów 

podczas szkoleń).

2023-12-31 Programowa -  

Operacyjna

przedsiębiorczość POWER PARP Rekomendacja zatwierdzona 

częściowo (realizowana)
Uzasadnienie odrzucenia części rekomendacji: Niniejsza rekomendacja jest częściowo realizowana 

przez PARP poprzez umożliwienie wsparcia szkoleniowo-doradczego dla firm w ramach kolejnych 

konkursów na projekty dot. zamówień publicznych. Niemniej, w ramach realizowanych konkursów PARP 

nie ma możliwości zapewnienia przedsiębiorcy preferencyjnych warunków na korzystanie z doradztwa w 

ciągu 2 lat od zakończenia udziału w szkoleniach. Korzystanie z doradztwa jest ograniczone 

harmonogramem projektu w danym konkursie i innymi warunkami konkursowymi. W przypadku, gdy 

uczestnik projektu potrzebuje skorzystać z dodatkowej (doraźnej) pomocy doradczej, wykraczającej poza 

termin realizacji projektu, może skorzystać ze wsparcia doradczego w ramach projektów realizowanych w 

ramach nowych konkursów. Wymaga to odpowiedniej inicjatywy ze strony przedsiębiorcy (ponownej 

aplikacji). 

6 Raport z ewaluacji 

on-going Działania 

2.2. i 2.21 PO WER 

(2020)

Projekt: Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do 

przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji przdsięwzięć w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego.

W roku przystąpienia do projektu uczestnicy dostrzegają efekty udziału w 

nim, jednak po roku efekty te są znacznie mniej zauważalne. Wyniki 

przeprowadzonych badań  wskazują, że osiągnięte efekty udziału w 

projekcie są krótkotrwałe. Z kolei pogłębione badania z końca 2018 r. 

zrealizowane w ramach ewaluacji PARP pn. "Gotowość MŚP do realizacji 

zadań publicznych", wskazują m.in. na możliwą przyczynę tego stanu 

rzeczy w postaci bardzo małego rynku (niskiej podaży i popytu na tego 

typu projekty) w Polsce, w czym nie bez znaczenia jest duża podaż 

funduszy europejskich na lata 2014-2020, wypierająca potrzeby 

angażowania kapitału prywatnego do sfinalizowania inwestycji 

publicznych. 

W związku z niewielkimi 

możliwościami uczestnictwa w 

PPP firm, ze względu na 

niedojrzałość rynku PPP w 

Polsce (m.in. związaną z  

finansowaniem przedsięwzięć 

publicznych z funduszy 

europejskich)  należałoby 

włączyć moduł szkoleniowy 

związany z PPP w szkolenia z 

zakresu zamówień publicznych. 

Rekomendacja pochodzi z 

badania: "Gotowość MŚP do 

realizacji zadań publicznych".

IP POWER (PARP) Włączenie tematyki PPP w szkolenia dot. zamówień publicznych (ZP), których uczestnikami są firmy aktywne na 

rynku zamówień publicznych. Tego typu firmy dają gwarancję, że będą potrafiły skonsumować wiedzę w zakresie PPP 

pozyskaną podczas szkoleń. 

30.09.2020 Programowa -  

Operacyjna

przedsiębiorczość POWER PARP Rekomendacja zatwierdzona w 

całości (realizowana)

7 Raport z ewaluacji 

on-going Działania 

2.2. i 2.21 PO WER 

(2020)

Projekt: Działania mające na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych 

MMŚP poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania 

przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi - Akademia 

Managera MŚP                                           

Ewaluacja tego projektu wskazała wysoki odsetek zadowolonych 

uczestników, co wskazuje, że dotychczasowy sposób realizacji projektu, 

zwłaszcza jego strona merytoryczna, przyczyniła się do zachowania jego 

wysokiej jakości.

Rekomenduje się zachowanie 

dotychczasowego sposobu 

realizacji wsparcia, z 

zachowaniem poziomu 

merytorycznego prowadzonych 

szkoleń oraz wysokiego poziomu 

diagnozy potrzeb 

przedsiębiorstwa. Warto 

utrzymać dotychczasowe kryteria 

wyboru firm szkoleniowych, 

ponieważ reprezentowany przez 

nie poziom jest wysoki.

IP POWER (PARP) Utrzymanie w dotychczasowym kształcie realizacji wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej. 2021-12-31 Horyzontalna  

Strategiczna         DO 

WIADOMOŚCI KM PO 

WER

przedsiębiorczość Przyszła perspektywa 

finansowa EFS

PARP Rekomendacja zatwierdzona w 

całości


