Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu
Zmiana I
Regulamin konkursu
NR POWR.01.02.01-IP.15-12-010/18
W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY

PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
DZIAŁANIE 1.2 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM
RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

KONKURS ZAMKNIĘTY
OGŁOSZONY DNIA 19 GRUDNIA 2018R.
Z TERMINEM SKŁADANIA WNIOSKÓW
OD DNIA 21 STYCZNIA 2019R. DO DNIA 12 LUTEGO 2019R.

ZATWIERDZONO:
…………………………………
Kraków, dnia

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KRAKOWIE
Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

 (012)42-40-737,
fax. (012) 42-29-785,
e-mail: efs@wup-krakow.pl
www.wup-krakow.pl

Informacja o zmianie w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-010/18 ogłoszonym
w dniu 19 grudnia 2018 r. i zmienionym w dniu 11 stycznia 2019 r

ZMIANY W REGULAMINIE KONKURSU:
1. Zapis na stronie tytułowej regulaminu o dotychczasowym brzmieniu:

„KONKURS ZAMKNIĘTY
OGŁOSZONY DNIA 19 GRUDNIA 2018R.
Z TERMINEM SKŁADANIA WNIOSKÓW
OD DNIA 21 STYCZNIA 2019R. DO DNIA 4 LUTEGO 2019R.”

otrzymuje brzmienie:
„KONKURS ZAMKNIĘTY
OGŁOSZONY DNIA 19 GRUDNIA 2018R.
Z TERMINEM SKŁADANIA WNIOSKÓW
OD DNIA 21 STYCZNIA 2019R. DO DNIA 12 LUTEGO 2019R.”

2. W tabeli Wskaźniki produktu specyficzne dla projektu zawartej w rozdziale II podrozdziale 2.4
ust. 3 część B Wskaźniki produktu dodano pkt. 3. W wyniku dokonanej modyfikacji tabela
otrzymuje brzmienie:

Wskaźniki produktu specyficzne dla projektu
Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Charakter wskaźnika
Wskaźnik fakultatywny

1.

Liczba osób biernych zawodowo,
objętych wsparciem w programie

osoba

należy uwzględnić we
wnioskach, które nie są
w 100% skierowane do
grupy NEET.
Wskaźnik fakultatywny

2.

Liczba osób bezrobotnych,
objętych wsparciem w programie

osoba

należy uwzględnić we
wnioskach, w których
założono udział
imigrantów/imigrantek,
reemigrantów/reemigrantek.

Pomiar wskaźników
Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
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W ramach wskaźnika Liczba osób biernych zawodowo, objętych wsparciem w programie należy
uwzględnić wszystkie osoby bierne zawodowo w tym również osoby biernych zawodowo,
nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie.
Do wskaźnika Liczba osób bezrobotnych, objętych wsparciem w programie można zaliczyć
wyłącznie osoby należące do grup imigrantów/imigrantek, reemigrantów/reemigrantek.

Sposób
pomiaru
wskaźników

Wskaźniki mierzone w dniu rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie
(tj. rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia).

Przykładowe
źródła pomiaru
wskaźników

▪ Listy obecności oraz:
− Oświadczenie uczestnika projektu
− Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający
stan zdrowia wydany przez lekarza (w przypadku osób
z niepełnosprawnościami).

Wskaźnik fakultatywny

3.

Liczba osób, które podjęły
działalność gospodarczą

osoba

należy uwzględnić we
wnioskach, w których
założono wsparcie w formie
dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej

Pomiar wskaźnika
Pomiar wskaźnika Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą następuje zgodnie
z zapisami zawartymi w Podrozdziale 3.2.3 Regulaminu konkursu (Stawki jednostkowe).

3. Zapisy w rozdziale III podrozdziale 3.2.1, ust. 1 i 2 o dotychczasowym brzmieniu:
„ 1. Koszty bezpośrednie w projekcie są rozliczane na dwa sposoby:
1)

na podstawie kwot ryczałtowych – w przypadku projektów, w których wartość wkładu
publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100
000 EUR tj. 429 160 PLN;

2)

na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków – w przypadku pozostałych projektów.

2. W ramach projektów nie ma możliwości rozliczania kosztów bezpośrednich z wykorzystaniem
stawek jednostkowych.”
otrzymują brzmienie:
„1. Koszty bezpośrednie w projekcie są rozliczane:
1) na podstawie uproszczonych metod tj.:
a)

kwot ryczałtowych – w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego
(środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR
tj. 429 160 PLN;

b)

stawek jednostkowych – w przypadku kosztów dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej;
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2) na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków – w przypadku pozostałych
projektów/wydatków.
2. W przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza 100 000 EUR
(które rozliczane będą w całości uproszczonymi metodami) we wniosku konieczne jest ujęcie
zarówno wydatków rozliczanych stawkami jednostkowymi jak i kwotami ryczałtowymi – należy
pogrupować je w oddzielnych zadaniach. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „wydatki rozliczne za
pomocą różnych uproszczonych metod można łączyć na poziomie projektu wyłącznie
w przypadku, gdy każda z nich dotyczy innych kosztów”.”
4. W rozdziale III dodano nowy podrozdział 3.2.3 Stawki jednostkowe w brzmieniu:
„ 1.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy rozliczać w oparciu o stawki
jednostkowe, niezależnie od wartości wkładu publicznego (czyli wartości dofinansowania
projektu).

2.

W ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-010/18 nie ma możliwości stosowania
stawek jednostkowych do rozliczania innych wydatków niż koszt dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.

3.

Wsparcie w postaci jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
zostało opisane w Standardzie usług obowiązującym w ramach naboru konkursowego
nr POWR.01.02.01-IP.15-12-010/18 (Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu).

4.

Stawka jednostkowa została określona zgodnie z Raportem z analizy kosztów dotacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kosztów dotacji na utworzenie miejsca pracy
w przedsiębiorstwie społecznym w projektach PO WER 2014-2020 oraz RPO 2014-2020
w celu opracowania stawki jednostkowej na samozatrudnienie oraz stawki jednostkowej
utworzenia miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym z dnia 14.12.2018r.

5.

Zakres stawki jednostkowej na samozatrudnienie zawiera poniższa tabela:

Nazwa stawki

Stawka na samozatrudnienie

Wysokość stawki
jednostkowej (po
zindeksowaniu)

23 050 zł

Nazwa wskaźnika
rozliczającego stawkę
jednostkową

Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą

Definicja wskaźnika
rozliczającego stawkę
jednostkową

Do osiągniętej wartości wskaźnika można wliczyć osobę
(uczestnika projektu EFS), która łącznie spełnia następujące
warunki:
▪ zarejestrowała działalność w CEiDG
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▪ podpisała umowę dofinansowania podjęcia działalności
gospodarczej opisanej w biznesplanie, zawierającą
zobowiązanie do prowadzenia działalności nieprzerwanie
przez minimalny okres 12 miesięcy oraz
▪ otrzymała środki od beneficjenta na podjęcie działalności
gospodarczej w wysokości wynikającej ze stawki
jednostkowej.
Dokumenty niezbędne
do rozliczenia stawki

Etap udzielania wsparcia podjęcie działalności
gospodarczej

Potwierdzenie wpisu do CEiDG
o rozpoczęciu działalności
gospodarczej wraz z datą jej
rozpoczęcia
Umowa dofinansowania
podjęcia działalności
gospodarczej
Kopia potwierdzenia przelewu
dofinansowania na rachunek
wskazany w umowie
dofinansowania

Obowiązki beneficjenta
w okresie trwania
minimalnego okresu
utrzymania działalności
gospodarczej

Warunki
kwalifikowalności
stawki

Etap po zakończeniu
minimalnego okresu
utrzymania działalności
gospodarczej

Potwierdzenie nieprzerwanego
prowadzenia działalności
gospodarczej w wymaganym
okresie (na podstawie
informacji zawartych w
CEiDG), które podlega
archiwizacji przez beneficjenta

Etap trwania minimalnego
okresu utrzymania działalności
gospodarczej (12 m-cy)

Kontrola prowadzonej
działalności gospodarczej
Pozyskanie przez beneficjenta
potwierdzenia opłacania przez
uczestnika projektu EFS
składek ZUS
Utrzymanie działalności
gospodarczej przez minimalny
wymagany okres (12 m-cy)
Potwierdzenie prowadzenia
przez uczestnika projektu EFS
dofinansowanej działalności
gospodarczej

6.

Weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez
beneficjenta zostały zrealizowane i osiągnięty został wskaźnik określony w umowie
o dofinansowanie (zgodnie z powyższą tabelą).

7.

Stawka jednostkowa może zostać wykazana do rozliczenia przez beneficjenta po jej
wypłaceniu uczestnikowi.

8.

Wydatki rozliczane stawką jednostkową są traktowane jako wydatki poniesione.
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9.

Beneficjent, ani odbiorca wsparcia, nie mają obowiązku gromadzenia, ani opisywania
dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które
zostały wykazane jako wydatki objęte stawką jednostkową – gromadzone są wyłącznie te
dokumenty, które są niezbędne do rozliczenia stawki jednostkowej i uznania ją za
kwalifikowalną.

10. W przypadku stawek jednostkowych, za niezrealizowane lub niewłaściwie zrealizowane
działania zapłata nie następuje.
11. W sytuacji gdy na podstawie kontroli stwierdzony zostanie brak rzeczywistego prowadzenia
działalności gospodarczej, dofinansowanie podlega zwrotowi.
12. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem konkursu stosuje się podrozdział
6.6. Uproszczone metody rozliczania wydatków Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”
Jednocześnie w rozdziale III zaktualizowane zostały numery podrozdziałów.
5. Zapis w rozdziale III podrozdziale 3.2.5 (przed zmianą podrozdział 3.2.4) ust. 5
o dotychczasowym brzmieniu:
„Ponadto zgodnie z Zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczącymi rozliczenia
podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach
projektów EFS Beneficjent zobowiązany jest do zbierania oświadczeń:
▪

od uczestników/uczestniczek projektu, którzy otrzymali/które otrzymały dotacje na
rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz

▪

od pracodawców, którzy otrzymali refundacje kosztów doposażania lub wyposażenia
stanowiska pracy

w celu potwierdzenia braku możliwości odzyskania podatku VAT.”
otrzymuje brzmienie:
„Ponadto zgodnie z Zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczącymi rozliczenia
podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach
projektów EFS Beneficjent zobowiązany jest do zbierania oświadczeń:
▪

od pracodawców, którzy otrzymali refundacje kosztów doposażania lub wyposażenia
stanowiska pracy

w celu potwierdzenia braku możliwości odzyskania podatku VAT.”

6. Zapis w rozdziale V podrozdziale 5.1, ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:
„Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać w terminie od 21 stycznia 2019 r. (dzień
otwarcia naboru) do 4 lutego 2019 r. do godz. 14.00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).”
otrzymuje brzmienie:
„Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać w terminie od 21 stycznia 2019 r. (dzień
otwarcia naboru) do 12 lutego 2019 r. do godz. 14.00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).”
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ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 2 REGULAMINU KONKURSU:
Zaktualizowane zostały zapisy rozdziału 9 Jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej.
ZMIANY W ZAŁĄCZNIKU NR 3 REGULAMINU KONKURSU:
Zapis w tabeli pkt 15 o dotychczasowym brzmieniu:

▪
▪

▪

15.

JEDNORAZOWE
ŚRODKI NA PODJĘCIE
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

▪

Wydatek rozliczny w oparciu o stawki
jednostkowe.
Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to
uzasadnione specyfiką realizowanego
projektu.
Wsparcie finansowe bezzwrotne na
rozpoczęcie działalności gospodarczej
(w tym pokrycie kosztów pomocy
prawnej, konsultacyjnej i doradztwa
związanych z podjęciem tej działalności)
nie może przekraczać
6-krotności
przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28
Ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
Wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie
jest
realizowane
zgodnie
ze
Standardem usług (załącznik nr 2 do
Regulaminu konkursu).

27 481,20 zł

otrzymuje brzmienie:

▪

15.

JEDNORAZOWE
ŚRODKI NA PODJĘCIE
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

▪

▪

Wydatek rozliczny w oparciu o stawki
jednostkowe.
Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to
uzasadnione specyfiką realizowanego
projektu.
Wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie
jest
realizowane
zgodnie
ze
Standardem usług (załącznik nr 2 do
Regulaminu konkursu).

23 050,00 zł

Powyższe zmiany merytoryczne w Regulaminu konkursu oraz załącznikach nr 2 i nr 3 związane są
z wprowadzeniem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju stawek jednostkowych na samozatrudnienie.
Jednocześnie ze względu na konieczność zaplanowania przez wnioskodawców innego sposobu
rozliczania tej formy wsparcia wydłużony został termin składania wniosków.
Wprowadzenie

stawek

jednostkowych

determinuje

konieczność

zmiany

wzorów

umów

o dofinansowanie. Wzory umów zostaną zmienione w późniejszym terminie tj. po otrzymaniu
zaktualizowanych dokumentów z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
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Wprowadzona zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.
Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu oraz pozostałe załączniki nie ulegają zmianie.
Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.
Regulamin konkursu zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami.
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