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Pytania zgłoszone w trakcie szkolenia pt. Aplikowanie o środki na dofinansowanie projektu  

w ramach konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/21 Rozwój przedsiębiorczości: 

 

Na wstępie IOK zastrzega, że zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/21, pkt 

2.1 „Podstawowe informacje o konkursie”  ppkt 10 przedmiotem zapytań w zakresie procedury wyboru 

projektów o charakterze ogólnym oraz dotyczących Regulaminu nie mogą być konkretne zapisy, czy 

rozwiązania zastosowane w danym projekcie celem ich wstępnej weryfikacji/oceny. Należy 

jednocześnie pamiętać, że odpowiedź udzielona przez IOK nie jest równoznaczna z wynikiem 

weryfikacji warunków formalnych/oceny projektu. 

OK EFS: 

1. Co to znaczy, że wnioskodawca posiada 2 lata doświadczenia w udzielaniu środków 

finansowych (w kontekście kryterium formalnego specyficznego nr 3 „Doświadczenie 

wnioskodawcy”)?  

Odp.: Wymóg 2 lat doświadczenia w udzielaniu środków finansowych oznacza doświadczenie 

odnoszące się do udzielania środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej (bezzwrotnych i/lub zwrotnych). 

Udzielenie środków finansowych powiązane jest z pozostałym wsparciem prowadzącym do 

udzielenia dotacji lub pożyczki w postaci: 

a) działań poprzedzających udzielenie wsparcia, w tym rekrutacji do projektu,  prowadzonych 

szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia  

i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania i oceny biznesplanu, 

b) działań następujących po udzieleniu środków w postaci wypłaty środków wsparcia 

finansowego (tzw. pomostówki) czy kontroli prowadzenia działalności gospodarczej.  

W związku z powyższym do doświadczenia, o którym mowa, wlicza się okres realizacji tych 

pozostałych, towarzyszących rodzajów wsparcia i działań (tj. cały okres realizacji projektu 

wynikający z wniosku o dofinansowanie).  

Należy zastrzec, że w przypadku wcześniejszych projektów, w których podmiot obecnie 

składający wniosek o dofinansowanie (umownie Wnioskodawca) występował w roli partnera 

w projekcie, to do doświadczenia wliczamy powyżej opisane działania w sytuacji, gdy podmiot 

ten był odpowiedzialny za udzielanie wsparcia finansowego bezzwrotnego lub zwrotnego 

(dotacji lub pożyczki). 

 

2. Czy realizacja projektu dotacyjnego, który trwał 2 lata jest wystarczająca (w kontekście 

kryterium formalnego specyficznego nr 3 „Doświadczenie wnioskodawcy”)? 

Odp.: Tak, zgodnie z wyjaśnieniem do poprzedniego pytania. Jeśli wnioskodawca realizował 

wcześniej projekt polegający na udzielaniu środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie 

działalności gospodarczej (bezzwrotnych i/lub zwrotnych), który trwał 2 lata (okres realizacji 

projektu), to jest to doświadczenie wystarczające do spełnienia kryterium. 

 

3. Czy uwzględnia się doświadczenie partnera w przypadku gdy wnioskodawcy brakuje paru 

miesięcy do 2 lat realizacji projektu (w kontekście kryterium formalnego specyficznego nr 3 

„Doświadczenie wnioskodawcy”)?  

Odp.: Zgodnie z wyjaśnieniem (slajd 13 prezentacji dotyczącej kryteriów) w kontekście 

kryterium pod uwagę brane jest wyłącznie doświadczenie Wnioskodawcy (Partner wiodący) 

w udzielaniu środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej 

(bezzwrotnych i/lub zwrotnych). Jeżeli Wnioskodawca (Partner wiodący) wykazuje swoje 
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doświadczenie w innym projekcie, w którym był partnerem, może to wykazać jako własne 

doświadczenie, ale pod warunkiem, że zakres zadań obejmował udzielanie środków 

finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej (bezzwrotnych i/lub 

zwrotnych). 

Doświadczenie partnera nie wlicza się do kryterium. Reasumując, nie jest możliwe 

„uzupełnienie” brakującego okresu doświadczenia Wnioskodawcy (Partnera wiodącego), 

doświadczeniem Partnera. 

Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane przez członków KOP na etapie oceny 

formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie, na podstawie oświadczenia 

Wnioskodawcy zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu.   

 

4. W odniesieniu do kryterium formalnego specyficznego nr 3 „Doświadczenie wnioskodawcy”, 

czy od momentu udzieleniu pierwszej dotacji do momentu udzielenia ostatniej dotacji  

w ramach projektu musiało minąć 2 lata? Projekt trwał 2 lata, ale pierwsze miesiące to 

rekrutacja, szkolenia... więc kilka miesięcy z dwóch lata odpada. 

Odp.: Wymóg 2 lat doświadczenia w udzielaniu środków finansowych oznacza doświadczenie 

odnoszące się do udzielania środków finansowych na rozpoczęcie  i prowadzenie działalności 

gospodarczej (bezzwrotnych i/lub zwrotnych). 

Udzielenie środków finansowych powiązane jest z pozostałym wsparciem prowadzącym do 

udzielenia dotacji lub pożyczki w postaci: 

a) działań poprzedzających udzielenie wsparcia, w tym rekrutacji do projektu,  prowadzonych 

szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia  

i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania i oceny biznesplanu, 

b) działań następujących po udzieleniu środków w postaci wypłaty środków wsparcia 

finansowego (tzw. pomostówki) czy kontroli prowadzenia działalności gospodarczej.  

Do doświadczenia, o którym mowa, wlicza się okres realizacji tych pozostałych, towarzyszących 

rodzajów wsparcia i działań (tj. cały okres realizacji projektu wynikający z wniosku  

o dofinansowanie). 

W związku z powyższym doświadczenia nie liczymy tylko i wyłącznie do okresu udzielenia 

dotacji, ale też uwzględniamy okres realizacji tych pozostałych, towarzyszących rodzajów 

wsparcia i działań. 

Należy zastrzec, że w przypadku wcześniejszych projektów, w których podmiot obecnie 

składający wniosek o dofinansowanie występował w roli partnera w projekcie, to do 

doświadczenia wliczamy powyżej opisane działania w sytuacji, gdy podmiot ten był 

odpowiedzialny za udzielanie wsparcia finansowego bezzwrotnego lub zwrotnego (dotacji lub 

pożyczki). 

 

5. Czy  doświadczenie z projektu aktualnie realizowanego możemy brać pod uwagę  

(w kontekście kryterium formalnego specyficznego nr 3 „Doświadczenie wnioskodawcy”)? 

Odp.: Kryterium uwzględnia projekty aktualnie realizowane, wliczony może zostać czas 

realizacji projektu od jego rozpoczęcia do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie  

w niniejszym konkursie. 

 

6. Czy do doświadczenia można wliczyć m.in. doświadczenie właściciela firmy w ocenie biznes 

planów w ramach 9.3 RPO WL (w kontekście kryterium formalnego specyficznego nr 3 

„Doświadczenie wnioskodawcy”)? 
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Odp.: Kryterium dotyczy wnioskodawcy i wprowadza wymóg doświadczenia w zakresie 

udzielania środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej 

(bezzwrotnych i/lub zwrotnych). 

Udzielenie środków finansowych powiązane jest z pozostałym wsparciem prowadzącym do 

udzielenia dotacji lub pożyczki w postaci: 

a) działań poprzedzających udzielenie wsparcia, w tym rekrutacji do projektu,  prowadzonych 

szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia  

i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania i oceny biznesplanu, 

b) działań następujących po udzieleniu środków w postaci wypłaty środków wsparcia 

finansowego (tzw. pomostówki) czy kontroli prowadzenia działalności gospodarczej.  

Należy jednakże zastrzec, że w przypadku wcześniejszych projektów, w których podmiot 

obecnie składający wniosek o dofinansowanie występował w roli partnera w projekcie, to do 

doświadczenia wliczamy powyżej opisane działania w sytuacji, gdy podmiot ten był 

odpowiedzialny za udzielanie wsparcia finansowego bezzwrotnego lub zwrotnego (dotacji lub 

pożyczki). 

Podsumowując, w opisanej sytuacji doświadczenie właściciela firmy wykonującego jedynie 

czynności związane z oceną biznesplanów (a nie prowadzeniem działań polegających na 

udzielaniu środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej 

(bezzwrotnych i/lub zwrotnych)), jest niewystarczające do spełnienia kryterium. 

 

7. Kiedy kryterium formalne specyficzne nr 3 „Doświadczenie wnioskodawcy” uznaje się za 

spełnione? 

Odp.: Pytanie niezrozumiałe. W kwestii kryterium formalnego specyficznego nr 3 

„Doświadczenie wnioskodawcy” szczegółowe zasady liczenia doświadczenia zostały opisane  

w odpowiedzi na pozostałe pytania (nr od 1 do 6). 

 

8. Preferencja z utratą pracy od kiedy jest liczona - od jakiej daty (w kontekście kryterium 

premiującego nr 3 „Przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom pandemii COVID-19”)? 

Odp.: Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w uzasadnieniu kryterium premiującym nr 3, 

kryterium ma zastosowanie wobec osób, które utraciły pracę od dnia 14 marca 2020 r., tj. od 

dnia wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 

433 z dn. 13.03.2020 r.). 

IOK jednocześnie przypomina, że na Wnioskodawcy / Beneficjencie spoczywa obowiązek 

zweryfikowania prawidłowości oświadczenia składanego przez uczestnika projektu  

w kontekście spełniania wymogów określonych w konkursie, jak również obowiązek 

prawidłowego udokumentowania wspomnianych okoliczności mających znaczenie dla 

prawidłowej realizacji projektu i spełnienia warunku kwalifikowalności dla celów rozliczenia 

projektu.   

 

9. W kontekście kryterium premiującego nr 3 „Przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom 

pandemii COVID-19”, czy preferencją związaną z utratą pracy objęte są osoby 

samozatrudnione - prowadzące  działalność? 

Co z osobami samozatrudnionymi, którzy zamknęli działalność z powodu Covid. Oczywiście 

tym którym minęło 12 miesięcy po zamknięciu działalności. Część samozatrudnionych którzy 

zamknęli działalność np. okresie marzec- sierpień 2020 na dzień rozstrzygnięcia konkursu (ok 

31.08.2021) będzie miała już rok od momentu zamknięcia firmy. Czy one również mogą 
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wchodzić w kryterium premiujące nr 3? Na podstawie czego możemy ich zakwalifikować? 

Wypis z CEIDG i oświadczenie? 

Odp.: Kryterium odnosi się do utraty pracy, również przez osobę samozatrudnioną – 

prowadzącą działalność gospodarczą. W takim przypadku dotyczy to osoby, która zaprzestała 

prowadzenia działalności gospodarczej (zlikwidowała, wykreśliła działalność). Niezbędne dla 

stwierdzenia tego stanu rzeczy będą również dokumenty potwierdzające likwidację 

działalności (fakt trwałego zaprzestania wykonywania działalności) w zależności od formy 

prawnej prowadzonej działalności, w tym dokumenty właściwych organów dokonujących 

wykreślenia z właściwych rejestrów (np. zaświadczenie z CEiDG) lub ich aktualizacji. 

Natomiast kryterium nie obejmie osoby, która zawiesiła prowadzenie działalności 

gospodarczej lub np. przebywała na zwolnieniu chorobowym.  

W odniesieniu do kwestii potwierdzenia powodu zamknięcia działalności (czyli likwidacji 

działalności z powodu COVID-19) wystarczające jest oświadczenie uczestnika o okolicznościach 

utraty pracy / likwidacji działalności gospodarczej, tj. deklaracja, że nastąpiło to w wyniku 

COVID-19. 

IOK jednocześnie przypomina, że na Wnioskodawcy / Beneficjencie spoczywa obowiązek 

zweryfikowania kwalifikowalności uczestnika, w tym treści oświadczenia składanego przez 

uczestnika projektu w kontekście spełniania wymogów określonych w konkursie, jak również 

obowiązek prawidłowego udokumentowania wspomnianych okoliczności mających znaczenie 

dla prawidłowej realizacji projektu i spełnienia warunku kwalifikowalności dla celów 

rozliczenia projektu.   

 

10. Co powinno pojawić się na takim świadectwie pracy aby osoba była kwalifikowalna  

z powodu utraty pracy...Czy wprost z powodu Covid? Czy wystarczy z powodu niezależnych 

od pracodawcy? Co z osobami które straciły pracę z powodu Covid a w świadectwie pracy 

mają rozwiązanie umowy za porozumieniem stron? (bo pracodawcy różnie rozwiązywali 

stosunek pracy) - w kontekście kryterium premiującego nr 3 „Przeciwdziałanie 

ekonomicznym skutkom pandemii COVID-19”. 

Odp.: Zgodnie z wyjaśnieniem wskazanym na slajdzie nr 9 prezentacji dotyczącej kryteriów nie 

ma potrzeby pozyskiwania takich informacji w świadectwie pracy. Wystarczające jest 

oświadczenie uczestnika o okolicznościach utraty pracy, tj. deklaracja, że nastąpiło to w wyniku 

COVID-19.  

Kryterium będzie spełnione również w sytuacji wygaśnięcia umowy, albo w związku z upływem 

czasu na jaki została zawarta, albo na podstawie porozumienia stron (rozwiązanie stosunku 

pracy nie może nastąpić z przyczyn leżących po stronie pracownika), tj. po dniu  

14.03.2020 r. 

 

11. Czy status uczestnika obowiązuje na etapie rekrutacji, czy na etapie pierwszego wsparcia - 

jaki zapisać w monitorowaniu uczestników SL? Czy status podlega aktualizacji? 

Odp.: Zgodnie z pkt 1 podrozdziału 3.3.3. Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, status uczestnika jest 

mierzony w momencie rozpoczęcia przez uczestnika udziału w projekcie. Za rozpoczęcie 

udziału w projekcie uznaje się przystąpienie do pierwszej formy wsparcia.  Wtedy też 

Beneficjent wprowadza dane uczestnika do formularza monitorowania uczestników. Status 

uczestnika nie podlega aktualizacji, ale podlega ponownej weryfikacji w momencie udzielania 

dotacji, w celu sprawdzenia czy uczestnik nadal kwalifikuje się do otrzymania bezzwrotnego 

wsparcia finansowego. Przykład: Uczestnik w momencie przystąpienia do projektu miał status 

osoby bezrobotnej. W trakcie trwania szkoleń uczestnik podjął pracę i uzyskał status osoby 
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pracującej, ale nie osoby ubogiej pracującej. W takim przypadku uczestnik nie kwalifikuje się 

do otrzymania dotacji.   

 

ONiOP: 

12. Czy spółka z kapitałem skarbu państwa wybierając partnera z sektora finansów publicznych 

(udział partnera jest merytoryczny, bezkosztowy) musi zastosować ustawę pzp? 

Odp.: Szczegółowe zasady realizacji projektów w partnerstwie, w tym wybór partnera zostały 

uregulowane w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem art. 33 ust. 2 przywołanej ustawy podmiot, 

o którym mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru 

partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 tej ustawy, z zachowaniem 

zasady przejrzystości i równego traktowania. 

Instytucja Organizująca Konkurs tj. Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego w Lublinie (IOK) informuje, że kwestię stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych przy wyborze partnera można określić dopiero po dogłębnej analizie 

sytuacji Wnioskodawcy, Partnera w kontekście ww. przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

13. 28.02 to niedziele, w związku z tym zgodnie z prawodawstwem krajowym dzień złożenia 

wniosku w wersji papierowej przypada na 01.03.2021 r.? 

Odp.: Instytucja Organizująca Konkurs tj. Departament Wdrażania EFS Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (IOK) informuje, iż w związku 
z faktem, że termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie zgodnie z Regulaminem 
konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/21 przypada w dniu 28.02.2021 r. tj. w dzień 
ustawowo wolny od pracy (niedziela), zgodnie z art. 57 § 4 KPA termin złożenia wniosków 
o dofinansowanie upływa dnia następnego tj. 01.03.2021 r. (poniedziałek). 
Komunikat IOK dotyczący zakończenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów 

w ramach konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/21 znajduje się na stronie serwisu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w zakładce 

„Nabory/konkursy” (link Komunikat w sprawie zakończenia terminu naboru wniosków  

o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/21 - 

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - Województwo Lubelskie). 

 

14. Co oznacza indywidualna usługa szkoleniowa? Czy może to być usługa dotycząca aspektów 

prowadzenia działalności? 

Odp.: Tak. Zgodnie z typem projektu wskazanym w Regulaminie konkursu, bezzwrotne 

wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej może 

obejmować m.in.  usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie 

wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.  

W załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu określony został minimalny zakres tematyczny 

szkoleń dostępnych w projekcie. 

 

15. Czy możliwe jest wsparcie doradcze indywidualne?  

Wracając do pytania o indywidualne doradztwo - chodzi nam o wsparcie szkoleniowe  

w ramach np. zadania 1 przed rozpoczęciem działalności? 

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/dzialanie-9-3-rozwoj-przedsiebiorczosci/komunikat/
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/dzialanie-9-3-rozwoj-przedsiebiorczosci/komunikat/
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/dzialanie-9-3-rozwoj-przedsiebiorczosci/komunikat/
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Odp.: Zgodnie z typem projektu wskazanym w Regulaminie konkursu, bezzwrotne wsparcie dla 

osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej może obejmować m.in. 

usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Oferowane w projekcie 

wsparcie szkoleniowe obejmuje świadczenie wysokiej jakości usług szkoleniowych, 

dostępnych na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej i jest uzależnione 

od potrzeb uczestników projektu. Minimalny zakres wsparcia szkoleniowego powinien 

obejmować szkolenia z zakresu zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. 

Powyższe wynika z faktu, że w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

obowiązujących od 8 sierpnia 2019 r., umożliwiono do realizacji wyłącznie usługi szkoleniowe 

(indywidualne i grupowe). 

 

16. Czyli rozumiem, że nie ma możliwości doradztwa indywidualnego ani grupowego?, tylko 

same szkolenia? Czy dobrze zrozumiałam? 

Odp.: Tak. W ramach przedmiotowego konkursu nie jest możliwe udzielanie wsparcia  

w ramach doradztwa indywidualnego czy grupowego. 

 

17. Czy grupa docelowa zmieniła się w stosunku do konkursu z 2018 r. ? 

Odp.: Tak, grupa docelowa uległa zmianom. Zgodnie z brzmieniem Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014–2020, zatwierdzonym przez ZWL w dniu 26 listopada 2020 r., jak też regulaminem 

konkursu grupę docelową stanowić mogą m.in. osoby zatrudnione na umowach 

krótkoterminowych lub pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych, których  miesięczne 

zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

Dodatkowo w przypadku mężczyzn w wieku 30-49 lat doprecyzowano, że wsparciem mogą 

zostać objęci wyłącznie bezrobotni mężczyźni pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej 

niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem, a nie ogółu uczestników, oraz nie należą do 

kategorii osób:  z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach 

oraz nie są imigrantami, reemigrantami, osobami odchodzącymi z rolnictwa i ich rodzinami. 

 

18. Stawka jednostkowa jest w jakiej kwocie wypłacana brutto czy netto? W dokumentacji 

wprost jest wspomniane o pomostowym w netto. Brak wzmianki o dotacji (netto czy brutto).  

W obecnie realizowanych projektach Uczestnicy Projektu otrzymywali środki wyłącznie  

w netto? 

Odp.: Stawka jednostkowa na samozatrudnienie obejmuje wyłącznie kwalifikowalną kwotę 

dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, co oznacza, że stawka jednostkowa została 

pomniejszona o potencjalnie niekwalifikowalną część podatku VAT. Rodzaj przedsięwzięcia, 

czy status podatnika VAT, nie wpływają na wysokość stawki jednostkowej, a tym samym na 

wartość przyznawanego uczestnikowi dofinansowania. Niezależnie od wskazanych wydatków 

w biznesplanie uczestnik wnioskuje o wysokość dofinansowania równej obowiązującej stawce 

jednostkowej, która zostanie mu przyznana w niezmienionej wysokości jeżeli jego ogólna 

ocena planowanej działalności będzie pozytywna oraz osiągnie wymagany próg punktowy do 

otrzymania dofinansowania. 

 

19. Liczebność grup szkoleniowych. Według standardów pkt 3. Wsparcie szkoleniowe, ppkt 4. 

Określają Państwo maksymalną liczbę uczestników szkolenia tj. 12 osób. Ile minimalnie 
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powinna zawierać grupa szkoleniowa? Jeśli minimalna liczba Uczestników w projekcie to  

50 osób to jaka jest minimalna liczba osób na szkoleniu – np. 5 osób, 10 osób? 

Odp.: IOK nie określiła minimalnej liczby uczestników szkolenia. Beneficjent planując 

liczebność grup szkoleniowych powinien przede wszystkim kierować się aktualnie 

obowiązującymi zasadami i ograniczeniami wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów  

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii, jednocześnie mając na uwadze racjonalność i efektywność 

kosztów szkolenia. 

 

OWP: 

20. Czy to jest stawka łącznie ze wsparciem pomostowym? Czy tylko jako wsparcie 

inwestycyjne? 

Odp.: Stawka jednostkowa na samozatrudnienie w wysokości 23 050 PLN dotyczy tylko 

wsparcia finansowego bezzwrotnego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Może 

być ona dodatkowo uzupełniona o wsparcie pomostowe finansowe wypłacane miesięcznie  

w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym 

mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień 

przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

działalności gospodarczej. 

 

21. Czy to kwota brutto czy netto?  

Odp.: Stawka jednostkowa na samozatrudnienie w wysokości 23 050 PLN została wyliczona  

w sposób, który uwzględnia niekwalifikowalność podatku VAT. Status podatnika VAT nie 

wpływa na wysokość stawki jednostkowej, a tym samym na wartość przyznawanego 

dofinansowania. 

 

22. Jak rozliczana jest stawka jednostkowa? Beneficjent ubiega się o maksymalną kwotę  

tj. 23 050,00 zł. dla każdego Uczestnika Projektu. Co w przypadku kiedy Uczestnik Projektu  

w biznesplanie będzie chciał mniejszą kwotę np. 20 tys? W biznesplanie w punkt V. ppkt 2 

tabela – wprost wpisane jest 23050,00 zł czy  to oznacza że Uczestnik Projektu nie może 

ubiegać się o mniejszą kwotę? Jeśli kwota będzie mniejsza oznaczać to będzie że punkt V. 

ppkt 1 nie jest zgodny z punkt V. ppkt 2. 

Odp.: Z uczestnikiem projektu, którego biznesplan został pozytywnie oceniony  
i zaakceptowany podpisywana jest umowa na udzielenie wsparcia finansowego na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości równej stawce jednostkowej tj. na kwotę 
23 050 PLN. 

Ocena biznesplanu dokonywana jest w celu potwierdzenia zasadności prowadzenia 
działalności gospodarczej przez danego uczestnika projektu, możliwości jej funkcjonowania  
i utrzymania się na rynku przez co najmniej minimalny wymagany okres 12 miesięcy oraz 
prawidłowość sporządzenia budżetu przedsięwzięcia. 

Stawka jednostkowa ma na celu uproszczenie procesu wnioskowania, wydatkowania  
i rozliczania środków europejskich. Istotą stawki jednostkowej jest fakt, że wydatki objęte daną 
stawką traktuje się jako wydatki poniesione. Stawka jednostkowa jest wykazywana we 
wniosku o płatność jako wydatek kwalifikowalny po jej wypłaceniu na rzecz uczestnika. 
Stawka jednostkowa jest kwalifikowalna, jeżeli osiągnięty zostanie określony dla niej wskaźnik 
liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą, a beneficjent będzie posiadał dokumenty 
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niezbędne do rozliczenia stawki jednostkowej potwierdzające podjęcie działalności 
gospodarczej. 

Dokumentami niezbędnymi do rozliczenia stawki na etapie udzielenia wsparcia są: 

- potwierdzenie wpisu CEIDG albo KRS o rozpoczęciu działalności gospodarczej wraz z datą jej 
rozpoczęcia 

- umowa o udzielenie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej 

- kopia potwierdzenia przelewu dofinansowania na rachunek uczestnika projektu wskazany  
w umowie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej 

Dokumentami niezbędnymi do rozliczenia stawki na etapie po zakończeniu minimalnego 
okresu utrzymania działalności gospodarczej są: 

- potwierdzenia nieprzerwalnego prowadzenia działalności gospodarczej w wymaganym 
okresie (na podstawie informacji zawartych w CEIDG albo KRS), które podlegają archiwizacji 
przez beneficjenta 

Beneficjent w okresie trwania minimalnego okresu utrzymania miejsca pracy zobowiązany jest 
również do przeprowadzenia kontroli prowadzonej działalności gospodarczej oraz 
pozyskania potwierdzeń opłacania przez uczestnika projektu składek ZUS. 

Warunkiem kwalifikowalności stawki jednostkowej jest utrzymanie działalności 
gospodarczej przez minimalny wymagany okres 12 m-cy oraz potwierdzenie prowadzenia 
przez uczestnika projektu dofinansowanej działalności gospodarczej. 

 

23. W obecnie realizowanych  projektach dopisywane były działania zabezpieczające przed 

Covid. Czy w tym konkursie również takie działania zabezpieczające przed COVID 

powinniśmy przewidzieć jako zadanie czy należeć to będzie do kosztów pośrednich? 

Odp.: Koszty związane z zakupem środków ochrony osobistej dla personelu zarządzającego 

projektem powinny zostać przewidziane w ramach kosztów pośrednich. W przypadku kosztów 

zakupu środków ochrony osobistej dla uczestników projektu koszty mogą być przewidziane  

w kosztach bezpośrednich jako odrębne zadanie. 

Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku, zgodnie z pismem Ministerstwa Funduszy  

i Polityki Regionalnej znak DZF-VI.7510.3.2020.IS z dnia 16 kwietnia 2020 r., wydatki te 

podlegają opomiarowaniu za pomocą przynajmniej dwóch wskaźników monitorujących 

przeciwdziałanie COVID-19, spośród trzech, które są możliwe do zastosowania, tj.: 

a) wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią 

COVID-19 [PLN] – wskaźnik obligatoryjny, 

b) liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19; 

c) liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19. 

W przypadku wsparcia w ramach Działania 9.3 „Rozwój przedsiębiorczości”, ze względu na 

specyfikę interwencji, należy uwzględnić z ww. listy dwa wskaźniki, tj. jeden rzeczowy 

dotyczący osób „Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19” oraz wskaźnik finansowy „Wartość wydatków kwalifikowalnych 

przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19” (dotyczący wartości wydatków 

bezpośrednich, przeznaczonych na przeciwdziałanie lub walkę z COVID-19). 

Zgodnie z przytoczonym pismem w przypadku wsparcia krótkoterminowego, punktowego,  

o niskiej intensywności (np. zaopatrzenie w maseczki i inne środki ochrony osobistej, wsparcie 
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psychologiczne przez telefon) osoba otrzymująca tego typu pomoc nie jest uczestnikiem 

projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020, co oznacza, że nie ma obowiązku zbierania od 

takiej osoby danych osobowych. W takim przypadku, beneficjent powinien wykazać jedynie 

liczbę wspartych osób/podmiotów. Pełne dane uczestników/podmiotów należy zbierać 

jedynie w przypadku wsparcia bezpośredniego, o odpowiedniej intensywności, na które 

zostały przeznaczone określone środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby/ podmiotu, 

które prowadzi do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycia kompetencji, podjęcia 

zatrudnienia, zapewnienia opieki, usługi asystenckiej). 

 

24. Czy osoby wykazane w KRS jako członkowie organów podmiotów prowadzących DG są 

wykluczone z udziału w projekcie? 

Odp.: TAK. 

Zgodnie ze Standardami udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 
9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 pkt. 1 Grupa Docelowa, uczestnikami projektu są osoby 
fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy  
w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. 
działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy  poprzedzających 
dzień przystąpienia do projektu. 

Powyższy zapis jest zgodny z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-
2020, podrozdział 4.2 pkt 5 lit. b  wsparcie nie jest udzielane osobom, które: 

- posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły 
działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; 

W związku z powyższym zgodnie z zapisami ww. Wytycznych, podrozdział 4.2 pkt 5 lit. b, osobą 
zarejestrowaną jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym należy rozumieć osobę, 
która figuruje w rejestrze przedsiębiorstw w KRS jako wspólnik lub osoba wchodząca w skład 
organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu. 

Powyższy zapis nie dotyczy prokurenta, który jest tylko pełnomocnikiem przedsiębiorstwa i nie 
ponosi odpowiedzialności za zobowiązania podmiotu, jeżeli reprezentuje przedsiębiorstwo 
zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. Prokurent nie powinien być utożsamiany z osobą 
zarejestrowaną jako przedsiębiorca w KRS. 

W związku z powyższym, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 
osoba, która figuruje w rejestrze KRS oraz pełni funkcję wspólnika lub jest osobą wchodzącą 
w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu nie ma możliwości uzyskania 
dofinansowania do działalności gospodarczej. Intencją ww. Wytycznych jest, że wsparcie nie 
może być udzielone między innymi dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność 
gospodarczą. 

25. Czy wyłączenie dotyczy podmiotów zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w KRS czy 

wszystkich podmiotów zarejestrowanych w KRS np. organizacji pozarządowych? 
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Odp.: Zgodnie ze Standardami udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości  
w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pkt. 1 Grupa Docelowa,  uczestnikami projektu  
są osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako 
przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych 
przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie  
12 miesięcy  poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

Wyłączenie dotyczy wszystkich osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 

 

26. Czy kosztem kwalifikowalnym w projekcie są: 

a) wynagrodzenia doradców zawodowych oceniających predyspozycje do prowadzenia 

działalności gospodarczej podczas rekrutacji? 

b) stypendia szkoleniowe podczas szkoleń z przedsiębiorczości przewidzianych w projekcie 

w wypadku udziału w projekcie wyłącznie osób pozostających bez pracy? 

c) koszty podróży (kilometrówka) osób z kadry zarządzającej (lub spoza niej) 

kontrolujących prowadzenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu? 

Odp. pyt. a): W pkt 3.2 Typy projektów  Regulaminu konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-

001/21 przytoczono zapisy Limitów i ograniczeń w realizacji projektów (zgodnie z SZOOP),   

z których wynika, że obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą 

zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. 

osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności 

gospodarczej. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koszty rekrutacji stanowią katalog 

kosztów pośrednich projektu. Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z zapisami kryterium 

formalnego specyficznego nr 3 Doświadczenie Wnioskodawcy (Załącznik nr 3 do Regulaminu 

konkursu: Warunki formalne i kryteria wyboru projektów) Wnioskodawca powinien posiadać 

co najmniej 2-letnie doświadczenie w udzielaniu środków finansowych na rozpoczęcie  

i prowadzenie działalności gospodarczej (bezzwrotnych i/lub zwrotnych). Kryterium wynika  

z doświadczeń we wdrażaniu wsparcia oferowanego w ramach Działania 9.3 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 i ma na celu zapewnienie 

prawidłowej realizacji projektu przez podmioty posiadające niezbędne doświadczenie.  

Mając na uwadze powyższe kryterium IZ RPO zakłada, iż z uwagi na specyfikę wsparcia oraz 

bardzo duże zainteresowanie wśród potencjalnej grupy docelowej oferowanym wsparciem, 

Wnioskodawca nie powinien mieć problemów z przeprowadzeniem procesu rekrutacji  

i wyłonieniem grupy docelowej założonej we wniosku od dofinansowanie. 

 

Odp. pyt. b): W przypadku realizacji projektów, w ramach których ich uczestnicy otrzymują 

wsparcie w postaci dotacji na założenie działalności gospodarczej  IZ RPO  nie przewiduje 

możliwości wypłaty stypendium w sytuacji gdy szkolenie spełnia warunki opisane  

w Podrozdziale 4.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS  
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w obszarze rynku pracy na lata 2104-2020, pkt 5 lit. f, tj. w sytuacji gdy obok wsparcia 

finansowego uczestnik projektu otrzymuje również wsparcie w postaci usług szkoleniowych 

(indywidualnych i grupowych) udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej).  

 

Wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wypłacane jest w formie 

stawki jednostkowej i w ramach tego wsparcia, obok wypłaty wsparcia pomostowego, nie 

przewidziano żadnego innego wsparcia finansowego wypłacanego bezpośrednio uczestnikom 

projektu. Wypłata stypendium szkoleniowego występuje jeśli projekt jest realizowany zgodnie 

z Podrozdziałem 3.5 przywołanych Wytycznych, Sekcja 3.5.1, tj. w sytuacji gdy szkolenie jest 

główną formą wsparcia, a jego efektem będzie nabycie kwalifikacji lub kompetencji 

(konkretnych efektów uczenia się uzyskiwanych w toku szkolenia) potwierdzonych 

odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), który powinien zawierać informacje na temat 

uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 

Odp. pyt. c): W okresie trwałości wsparcia beneficjent przeprowadzi kontrolę każdej 

dofinansowanej w projekcie działalności gospodarczej w celu potwierdzenia faktycznego 

prowadzenia działalności gospodarczej przez wymagany okres. Zgodnie z podrozdziałem 8.4 

pkt 2 lit. a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 koszty monitorowania prawidłowej realizacji projektu co do 

zasady należą do kosztów pośrednich, gdyż nie są bezpośrednio powiązane z osiągnięciem celu 

projektu, którym w omawianym przypadku jest aktywizacja zawodowa poprzez podjęcie 

działalności gospodarczej. 

 

27. Czy osoba, która w ramach projektu uzyskała bezzwrotną dotację na założenie działalności 

gospodarczej, w okresie jej trwałości, tj. pierwszych 12 m-cy może podjąć zatrudnienie na 

podstawie umowy o pracę/umowy cywilno-prawnej u innego pracodawcy. Oczywiście nadal 

prowadząc działalność gospodarczą zgodnie z wymogami projektowymi?   

Odp.: Uczestnikami projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości powinny być  

w szczególności osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli:   

 a) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne 

zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:  

• osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),  
• kobiety,  
• osoby z niepełnosprawnościami,  
• osoby długotrwale bezrobotne,  
• osoby o niskich kwalifikacjach.   

  

Celem Działania 9.3 zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-

001/21 (zwanym dalej Regulamin konkursu) jest rozwój przedsiębiorczości stanowiącej jedną 
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z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenie poziomu aktywności 

zawodowej mieszkańców, a także stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego 

regionu. Wsparcie w ramach Działania zostanie ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, 

jak również zwiększenie przeżywalności nowopowstałych przedsiębiorstw.  

W związku z powyższym Regulamin Konkursu i Standardy udzielania wsparcia na rozwój 

przedsiębiorczości w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (zwanych dalej Standardami) nie 

ograniczają możliwości  podjęcia zatrudnienia przez uczestnika projektu na podstawie umowy 

o pracę/umowy cywilno-prawnej u innego pracodawcy, w okresie pierwszych 12 miesięcy 

prowadzenia działalności gospodarczej.   

Należy mieć jednak na uwadze, iż podjęcie zatrudnienia przez danego uczestnika projektu  nie 

może mieć negatywnego wpływu na jakość prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej. Dodatkowo spełnione powinny zostać wszystkie warunki wynikające z Umowy  

o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej zawieranej 

pomiędzy uczestnikiem projektu a beneficjentem, a przede wszystkim działalność gospodarcza 

rozpoczęta w ramach projektu nie powinna zostać zawieszona w okresie pierwszych  

12 miesięcy od dnia wskazanego jako data rozpoczęcia działalności w CEiDG albo KRS.    

 

 
28. W jakim okresie przed terminem składania wniosków należy legitymować się posiadaniem 

siedziby na terenie woj. lubelskiego, aby spełnić  kryterium premiujące nr 1 „Wnioskodawca.   

Odp.: aby otrzymać dodatkową premię punktową za spełnienie kryterium premiującego  
nr 1 Wnioskodawca powinien posiadać siedzibę co najmniej przez okres 12 miesięcy przed 
ogłoszeniem konkursu na terenie województwa lubelskiego, tj.:  

a) w przypadku osób prawnych siedzibę organu zarządzającego podmiotu znajdującą się na 
terenie województwa lubelskiego, 

b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą adres głównego 
miejsca wykonywania działalności wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej na terenie województwa lubelskiego.  

W związku z powyższym Wnioskodawca powinien posiadać siedzibę na terenie województwa 
lubelskiego co najmniej przez okres 12 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu, tj. w okresie 
29.12.2019 r. – 29.12.2020 r.  
Spełnienie kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego we 
wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

 

 

 


