
Wyjaśnienia odnośnie konkursu o nr RPPD.02.04.00-IP.01-20-001/16, Działanie 2.4 Adaptacja 

pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

 

Wyjaśnienia dotyczące kryterium dopuszczającego szczególnego nr 2: Projekt zakłada ogólny 

wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 50% ogólnej liczby osób, które 

zakończyły udział w projekcie: 

Zgodnie z zapisami rozdz. 5, pkt 13 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 minimalny 

poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia przewidziany w ramach projektów 

outplacementowych wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w 

projekcie.  

Mając na uwadze ww. zapisy Wytycznych oraz określone w ramach niniejszego konkursu, 

kryterium dopuszczające szczególne nr 2: Projekt zakłada ogólny wskaźnik efektywności 

zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 50% ogólnej liczby osób, które zakończyły udział w 

projekcie, Projektodawca zobowiązany jest do określenia we wniosku o dofinansowanie, wskaźnika 

efektywności zatrudnieniowej dla ogólnej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie, na 

poziomie co najmniej 50%. Jednocześnie, należy zaznaczyć, iż jest to wskaźnik rezultatu 

bezpośredniego, który monitorowany jest przez Projektodawcę.  

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego odnotowuje efekt wsparcia bezpośrednio po zakończeniu 

udziału w projekcie i mierzony jest do 4 tygodni od zakończenia udziału przez uczestnika w projekcie. 

A zatem, wskaźnik rezultatu bezpośredniego informuje o liczbie uczestników, którzy w okresie do 

czterech tygodni po opuszczeniu projektu znaleźli pracę i obliczany jest na podstawie informacji 

pozyskanych przez beneficjenta od uczestników po opuszczeniu przez nich projektu.  

Dane dotyczące sytuacji uczestnika po upływie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie 

nie mogą być uwzględnione we wskaźnikach rezultatu bezpośredniego. W przypadku powrotu 

uczestnika do projektu po uprzednio zakończonym udziale, informacje odnoszące się do wskaźników 

rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika powinny zostać usunięte, co powoduje konieczność 

zaktualizowania wartości wskaźników rezultatu. Ponowny pomiar wskaźników dla danego uczestnika 

będzie miał miejsce po zakończeniu jego udziału w projekcie.  

Należy podkreślić, iż dla wskaźnika rezultatu bezpośredniego nie określono wymaganego 

okresu zatrudnienia oraz formy zatrudnienia (każda forma przewidująca wynagrodzenie i 

ubezpieczenie danej osoby). Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż wskaźnik rezultatu 

bezpośredniego należy mierzyć wśród wszystkich uczestników, którzy otrzymali wsparcie w ramach 

projektu (w tym wśród osób, które otrzymały bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej). 

Skutkiem nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu bezpośredniego określonego we wniosku o 

dofinansowanie realizacji projektu będzie zastosowanie reguły proporcjonalności. 

 

Czy możliwe jest wsparcie pomostowe finansowe dla uczestników projektu, którzy zdecydują się 

założyć działalność gospodarczą? Jeśli tak to czy może to być max. najniższa krajowa (1850zł) przez 

max. 12 miesięcy (6+6 miesięcy) z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania działalności 

gospodarczej? 

Nie. Zgodnie z zapisami w rozdz. 5, pkt 10 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, bezzwrotne 

wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przewidziane w ramach 



Działania 2.4 RPOWP na lata 2014-2020 może zostać uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci 

usług doradczo – szkoleniowych udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej) lub w 

okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (pomoc w efektywnym 

wykorzystaniu wsparcia finansowego wspomagająca rozwój działalności gospodarczej). 

Reasumując, wsparcie pomostowe w ramach niniejszego konkursu może być wniesione jedynie  

w postaci usług doradczo – szkoleniowych udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie 

działalności gospodarczej lub w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

 

Jak wyliczany jest wkład własny w projekcie? 

Wkład własny = 5% x wydatki kwalifikowane ogółem  

 

Każdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu jest zobowiązany do 

wniesienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych 

projektu. 

 

Wkład własny mogą zapewnić środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez 

wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną 

wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania. Wartość wkładu własnego stanowi różnicę 

między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną wnioskodawcy, 

zgodnie z poziomem dofinansowania dla projektu, rozumianą jako procent dofinansowania 

wydatków kwalifikowalnych.  

Wkład własny beneficjenta jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to beneficjent 

określa formę wniesienia wkładu własnego. Wkład własny niekoniecznie musi być wnoszony przez 

beneficjenta. Może być wniesiony także przez partnera, jak również uczestników projektu, o ile 

zostało to uwzględnione we wniosku o dofinansowanie.  

Wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich jak i bezpośrednich. 

Wkład własny wnoszony przez beneficjenta, na rzecz projektu, w postaci nieruchomości, urządzeń, 

materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy 

wykonywanej przez wolontariuszy stanowi wkład niepieniężny i jest wydatkiem kwalifikowalnym.  

Co do zasady o zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny/prywatny) 

decyduje status prawny beneficjenta/partnera (w przypadku projektów partnerskich)/strony trzeciej 

(w przypadku wnoszenia wkładu w formie wynagrodzeń).  

 

Czy wkład własny może być wnoszony poprzez udostępnienie/wykorzystanie własnych sal 

szkoleniowych beneficjenta ale po stawkach jakby był to wynajem komercyjny? (Oczywiście 

beneficjent ma obowiązek udokumentować/udowodnić wysokość stawki jaka jest zastosowana w 

projekcie). 

Tak, wkład własny może być wnoszony poprzez udostepnienie/wykorzystanie sal szkoleniowych 

beneficjenta zgodnie ze stawkami komercyjnymi. W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do 



projektu (np. w postaci nieruchomości), współfinansowanie z EFS oraz innych środków publicznych 

(krajowych) nie będących wkładem własnym wnioskodawcy, nie może przekroczyć wartości 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego.  

Wycena wkładu niepieniężnego następuje zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków oraz powinna być dokonywana według wartości rynkowej za którą przyjmuje się 

przeciętną cenę stosowaną w danej miejscowości w obrocie tytułami tego samego rodzaju i gatunku, 

lub – jeżeli nie można ustalić wartości rynkowej – według wartości godziwej, za którą zgodnie z art. 

28 ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przyjmuje się kwotę, za jaką dany 

składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji 

rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą 

stronami. W przypadku wyceny wkładu niepieniężnego w wartości godziwej, wartość ta nie może być 

wyższa od jego wartości użytkowej, którą jest bieżąca (zdyskontowana), szacunkowa wartość 

przyszłych przepływów pieniężnych, których uzyskania oczekuje się z tytułu dalszego użytkowania 

tego wkładu niepieniężnego. 


