NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
dotyczące konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 w ramach
Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
PYTANIE 1
Jaki musi być potencjał finansowy projektodawcy (np. wysokość zapisów w księgach
handlowych za dany rok) tak, aby można było przystąpić do pisania projektu?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
w ramach EFS do Regulaminu konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.2-24-004/15 w ramach
RPO WSL 2014-2020 (pkt. A.3.4), aby spełnić kryterium formalne pn. „Potencjał
finansowy”, należy pamiętać, iż roczny obrót lidera (i partnera - jeśli dotyczy), musi
być równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w projektach złożonych
w ramach danego konkursu/naboru oraz realizowanych w danej instytucji w ramach
EFS przez lidera projektu. W przypadku projektów trwających powyżej 1 roku obrót
powinien być równy bądź wyższy od wydatków w roku, w którym koszty są
najwyższe.
W stosunku do obrotów partnera – w przypadku jednostek sektora finansów
publicznych należy wskazać wartość wydatków poniesionych w poprzednim roku,
a w przypadku pozostałych podmiotów wartość przychodów (w tym przychodów
osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów.

PYTANIE 2
Jak należy interpretować poniższy zapis punktu 1.3 Rekrutacja do projektu
opisanego w Załączniku nr 10 Standard udzielania wsparcia na rozwój
przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania
7.3.3 RPO WŚ 2014-2020:
„Regulamin rekrutacji uczestników przygotowany przez Beneficjenta powinien
zawierać co najmniej następujące elementy: opis sposobu składania formularzy
rekrutacyjnych. IP rekomenduje dopuszczanie różnych form składania formularzy,
np. osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich, w drodze
elektronicznej opatrzony bezpiecznym elektronicznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu”.

Odpowiedź:
Odnośnie składania formularzy rekrutacyjnych w projektach planowanych do
realizacji w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL 2014-2020 dopuszczalne są –
poza formą elektroniczną opatrzoną podpisem elektronicznym – także inne formy
składania dokumentów, z których potencjalni uczestnicy projektów mogą skorzystać
(np. przesłanie wersji papierowej).

PYTANIE 3
Czy wkładem własnym w ramach projektu może być wkład własny uczestnika
projektu?
Odpowiedź:
W ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL wkład własny w postaci środków
finansowych wnoszonych przez uczestnika projektu co do zasady jest kwalifikowalny.
Podkreślić jednak należy, że wybór konkretnych rozwiązań do realizacji w projekcie
oceniany będzie w aspekcie zasadności i racjonalności podejmowanych działań. We
wniosku należy zatem przedstawić informacje uzasadniające planowany kształt
wsparcia (w kontekście wkładu własnego wnoszonego do projektu przez
uczestnika/ów).

PYTANIE 4
Jakie grupy wiekowe mogą wziąć udział w konkursie w ramach Poddziałania 7.3.3?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami punktu 2.1.1. Regulaminu konkursu RPSL.07.03.03-IP.02-24004/15, grupę docelową w projekcie stanowią:
„Osoby po 29 roku życia, planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby
bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zwłaszcza te należące co najmniej do jednej
z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
- osoby powyżej 50 roku życia;
- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem dziecka);
- osoby niepełnosprawne;
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby o niskich kwalifikacjach”.

PYTANIE 5
Czy w Poddziałaniu 7.3.3 można określić jedną konkretną specjalizację, w której
uczestnicy projektu będą zakładali firmy np. IT?
Odpowiedź:

Tak, można określić jedną konkretną specjalizację jeśli przyczynia się do realizacji, iż
projekt przyczynia się do Realizacji Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na
lata 2013-2020 i związane jest z Programem Rozwoju Technologii Województwa
Śląskiego na lata 2010-2020. Natomiast należy rozważyć czy nie będzie to stanowiło
ograniczenia dla grupy docelowej w Poddziałaniu 7.3.3.

PYTANIE 6
Czy wypłata wsparcia pomostowego winna być naliczona jako płaca minimalna wraz
ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne czy też bez tych składek?
Odpowiedź:
Zgodnie z Załącznikiem nr 10 Standard udzielania wsparcia na rozwój
przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów (podpunkt 1.5; Zawarcie
umowy o udzielenie wsparcia pomostowego):
„Finansowe wsparcie pomostowe stanowi bezzwrotną pomoc kapitałową co do
zasady przyznawaną w formie comiesięcznej dotacji w kwocie nie większej niż
równowartość minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego na dzień składania
wniosku o dofinansowanie projektu. Wsparcie to może zostać przeznaczone na
pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia
działalności gospodarczej, w tym m.in. kosztów ZUS, podatku oraz opłat
administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością”.
Reasumując, wsparcie kapitałowe nie jest wsparciem systemowym, przyznawane
jest jednorazowo z rozłożeniem kwoty na okres 6/12-miesięcy, które służy w celu
m.in. do pokrycia składek.

PYTANIE 7
Czy okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przez
uczestników projektu wlicza się do okresu realizacji projektu i powinien zostać
uwzględniony w harmonogramie?
Odpowiedź:
Według zapisu Załącznika nr 10 Standardu udzielania wsparcia na rozwój
przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania
7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 – 2020 „Beneficjent kontroluje prawidłowość wykonania umowy w okresie 12
miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu,
w szczególności poprzez weryfikację spełnienia określonych warunków (… )” zatem
czas trwania projektu musi uwzględniać rok prowadzonej działalności.

PYTANIE 8
Czy wsparcie pomostowe może być udzielone uczestnikowi w postaci usług
doradczo-szkoleniowych lub w postaci pomocy finansowej czy też jeden uczestnik
może otrzymać w ramach projektu jednocześnie obie formy wsparcia pomostowego?

Odpowiedź:
Załącznik nr 10 Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na
rzecz uczestników projektów informuje o łączności form wsparcia finansowego
pomostowego i doradczo-szkoleniowego w następującym fragmencie: „Dla realizacji
tego celu został przewidziany zestaw instrumentów adresowanych do grupy
docelowej ww. Poddziałania, obejmujący m.in. wsparcie doradcze i szkoleniowe
oferowane w momencie zakładania firmy oraz w początkowym okresie jej
funkcjonowania, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
a także wsparcie pomostowe o charakterze szkoleniowo – doradczym i finansowym
przez okres do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej”.
W związku z powyższym uczestnik projektu może otrzymać obie formy wsparcia.

PYTANIE 9
Jak oszacować wartość dotacji? Przeciętne wynagrodzenie za pracę w gospodarce
narodowej wynosi 3783,46 zł, natomiast prognozowane wstępnie za rok 2015 wynosi
3 959,00 zł. Czy będzie błędem przyjęcie 6-krotności prognozowanej kwoty?
Odpowiedź:
Można założyć we wniosku o dofinansowanie większą kwotę na dotacje, przy czym
w uzasadnieniu kosztu należy wskazać zapisy informujące, że zgodnie z Wytycznymi
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy
na lata 2014-2020 - maksymalna kwota wsparcia nie przekroczy 6-krotnosci
przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego
w dniu przyznania wsparcia.

PYTANIE 10
Kryterium dostępu nr 2 mówi, że „Każdy uczestnik otrzyma możliwość skorzystania
z pełnego katalogu pomocy, tj. dotacji, doradztwa, szkoleń dostępnym w ramach tej
formy wsparcia”. Czy ten zapis oznacza, że w budżecie projektu muszę umieścić
środki na dotację dla wszystkich uczestników projektu? Czy w produktach/rezultatach
także musi być zawarte, żee 100% uczestników otrzyma dotację? Co jeżeli okażę,
się że dany uczestnik słabo napisał biznesplan i nie powinien otrzymać
dofinansowania na działalność?
Odpowiedź:
Wnioskodawca na poziomie wniosku co do zasady powinien założyć środki na
dotacje dla wszystkich uczestników projektu. Idea wsparcia w ramach Poddziałania
7.3.3. zakłada udzielenie dotacji wszystkim osobom, które zostały zakwalifikowani do
udziału. Tym samym należy podkreślić kluczowy charakter etapu rekrutacji
z udziałem doradcy zawodowego, podczas którego beneficjent powinien wybrać tylko
takie osoby, które mają do tego odpowiednie predyspozycje. Równocześnie
beneficjent powinien zapewnić listę rezerwową, która w przypadkach losowych
umożliwi realizację wszystkich założonych w projekcie dotacji. W przypadku osoby,

która pomimo aktywnego wsparcia szkoleniowo-doradczego nie jest w stanie
opracować odpowiedniej jakości biznes planu lub innej przyczyny losowej
(np. długotrwała choroba uczestnika), beneficjent może skorzystać z kandydatów
rezerwowych. Przyjęty systemowo zakres wsparcia pomostowego przed
rozpoczęciem działalności gospodarczej umożliwia dołączenia na tym etapie nowych
uczestników bez zasadniczego wpływ na harmonogram realizacji projektu.

PYTANIE 11
Czy wnioskodawca jest zobowiązany do założenia działalności gospodarczej przed
złożeniem wniosku? Jeśli nie, to jakie dane należy wpisać w rubryce REGON
w zakładce Dane Beneficjenta?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15
podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w ramach niniejszego
konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów
odrębnych), oraz publicznych służb zatrudnienia.
Oznacza to, iż by móc złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach przedmiotowego
konkursu wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie odrębnych przepisów.

PYTANIE 12
Czy strona www.lsi.slaskie.pl często nie działa?
Odpowiedź:
W odniesieniu do pytania dotyczącego działania strony https://lsi.slaskie.pl/,
informuję, że utrudnienia mogą wynikać z prac prowadzonych przez administratora
strony, które nie leżą po stronie WUP w Katowicach bądź też z obciążenia serwera.
W przypadku częstego występowania problemów lub niemożności samodzielnego
ich rozwiązania, istnieje opcja zgłoszenia ich na adres: lsi@slaskie.pl

PYTANIE 13
Czy wkładem własnym może być praca wykonywana przeze Beneficjenta w zakresie
marketingu, doradztwa prawnego itp. W zakresie głównej działalności gospodarczej?
Czy może być to praca Wolontariusza (osoby trzeciej) jako Radca Prawny, które to
doradztwo prawne jest niezbędne w zakresie głównej działalności gospodarczej?
Odpowiedź:
W ramach projektów składanych na konkurs RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15
Beneficjent/Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego,

którego minimalna wartość wynosi 5%. Wkład ten jest wykazywany we wniosku
o płatność w części finansowej. Wkład własny może być wniesiony:
- w postaci środków finansowych, np. środki przeznaczone na wynagrodzenie kadry
zaangażowanej przez beneficjenta w realizację projektu EFS, które nie jest
finansowane ze środków dofinansowania) lub
- w postaci niepieniężnej np. świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Należy
jednak pamiętać, że w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna
praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany
w ramach projektu.

PYTANIE 14
Czy złożenie wniosku w tzw. partnerstwie zwiększa szanse na otrzymanie dotacji?
Odpowiedź:
W ramach konkursu RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 nie zostało przewidziane
kryterium premiujące projekty składane w partnerstwie. Oznacza to, że za złożenie
projektu partnerskiego nie zostają doliczone dodatkowe punkty.

PYTANIE 15
Czy Partner może być osoba spokrewnioną?
Odpowiedź:
Wytyczne horyzontalne nie wskazują na wyłączenie partnera ze względu na
pokrewieństwo.
Jednakże projekty realizowane w partnerstwie muszą spełniać założenia wskazane
w Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020, a wybór
partnerów musi być zgodny z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020.

PYTANIE 16
Czy Partner przed złożeniem wniosku musi mieć zarejestrowana działalność
gospodarczą?
Odpowiedź:
Tak, ponieważ partnerami w projekcie mogą być te podmioty, które w Regulaminie
konkursu zostały wskazane jako uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie.
Oznacza to, że partnerami mogą być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób
fizycznych oraz publicznych służb zatrudnienia. Wyłączenie nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów
odrębnych.

PYTANIE 17
Czy stawki godzinowe na osobę określone w Wykazie dopuszczalnych stawek dla
towarów i usług „Taryfikatorze” dotyczą stawki godzinowej rozumianej jako godzina
zegarowa (60 minut) czy godzina lekcyjna (45 minut)?
Odpowiedź:
Godziny określone w "Taryfikatorze" należy rozumieć jako godzinę lekcyjną
(45 minut).

PYTANIE 18
Czy wskazane w Załączniku nr 10 Standardzie udzielania wsparcia na rozwój
przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w określonej ilości
minimalnej usługi szkoleniowo – doradcze są podane w godzinach zegarowych czy
godzinach lekcyjnych?
Odpowiedź:
Godziny określone w Załączniku nr 10 należy rozumieć jako godzinę lekcyjną
(45 minut).

PYTANIE 19
Czy w ramach konkursu uczestnicy projektu mogą wnosić częściowy wkład własny?
Odpowiedź:
Uczestnicy projektu mogą wnieść wkład własny. Decyzja w tym zakresie oraz
wysokość wkładu własnego należy do Wnioskodawcy, który jednakże powinien
skalkulować wkład tak, aby nie stanowił on bariery finansowej dla uczestnika
projektu.

PYTANIE 20
Jak rozumieć opis grupy docelowej „osoby po 29 roku życia, planujące rozpocząć
działalność gospodarczą, tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zwłaszcza te
należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy grup:
– osoby powyżej 50 roku życia;
– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
– osoby niepełnosprawne;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby o niskich kwalifikacjach.”
Co oznacza fragment „zwłaszcza te należące co najmniej do jednej”?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
2014-2020 grupę docelową Priorytetu Inwestycyjnego 8iii stanowią osoby planujące
rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo,
zwłaszcza te, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby po
50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne,
niskowykwalifikowane.
Podobnie w aktualnym SZOOP RPO WSL 2014 -2020 dla Działania 7.3 grupę
docelowa określono jako Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),
planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne
zawodowo, zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących
się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
- osoby powyżej 50 roku życia;
- kobiety;
- osoby z niepełnosprawnościami;
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby o niskich kwalifikacjach.
Natomiast zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący grupę
docelową stanowią osoby po 29 roku życia, planujące rozpocząć działalność
gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej do
jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
grup:
- osoby powyżej 50 roku życia;
- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem dziecka);
- osoby niepełnosprawne
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby o niskich kwalifikacjach.
Wiążącym dokumentem zakresie wskazania grupy docelowej jest uchwała Komitetu
Monitorującego i w związku z powyższym ze wsparcia w ramach Poddziałania 7.3.3
mogą skorzystać wyłącznie osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co
najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy grup:
- osoby powyżej 50 roku życia;
- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem dziecka);
- osoby niepełnosprawne
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby o niskich kwalifikacjach.
Prosimy Państwa o zastosowanie niniejszej interpretacji w projektach składanych
w odpowiedzi na konkurs 7.3.3 RPO WSL.

Ze względu na rozbieżność w dokumentach programowych wnioski, które będą
zawierały szerszą grupę docelową zostaną objęte negocjacjami merytorycznymi.

PYTANIE 21
Czy wsparcie na zakładanie działalności wraz ze wsparciem pomostowym ma być
wykazane jako pomoc de minimis?
Odpowiedź:
Wsparcie z EFS na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe
(zarówno szkoleniowo- doradcze, jak i finansowe) po założeniu działalności
gospodarczej stanowi pomoc de minimis dla uczestnika/przedsiębiorcy. Wsparcie
udzielone uczestnikowi projektu przed rozpoczęciem działalności nie stanowi
pomocy de minimis.

PYTANIE 22
Czy możliwa jest realizacja projektu, w którym środki na usługi zlecone przekraczają
30%?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 istnieje możliwość
realizacji projektu, w którym wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług
merytorycznych jest wyższa niż 30%.
Zwiększenie opisywanego limitu znajduje uzasadnienie w szczególności w przypadku
powstania konieczności utworzenia grup szkoleniowych dla mniej popularnych
tematów, czy ograniczonej liczby miejsc (np. ośrodków szkoleniowych), które
wyposażone byłyby w odpowiednią infrastrukturę techniczną.
Konstruując założenia projektu Wnioskodawca samodzielnie dokonuje oceny
zasadności przekroczenia limitu 30% wartości przedsięwzięcia na realizację zleceń,
jednocześnie przedstawiając we wniosku o dofinansowanie argumentację dla
dokonanego wyboru (tj. uzasadnienie wynikające ze specyfiki projektu). W przypadku
uzyskania przez wniosek pozytywnej oceny Komisji Oceny Projektów
przedsięwzięcie będzie mogło być realizowane w zaplanowanym przez
Wnioskodawcę kształcie. Podkreślić bowiem należy, że ewentualna akceptacja
niniejszej kwestii przez IOK dokonywana jest na etapie oceny wniosków
o dofinansowanie – w sytuacji, gdy wniosek spełnia wymagania formalne
i merytoryczne sformułowane dla konkursu.

PYTANIE 23
Wkładem własnym moze być koszt sal szkoleniowych traktowany jako koszt
wynajmu sal przez Wnioskodawcę podmiotom zewnętrznym na zasadach
komercyjnych o ile nie odbiegają one od średnich cem obowiązujących na rynku.
(Wykorzystanie sal w projekcie pozbawia Wniskodacę ew. zysku z wynajmu.)
Z drugiej strony w Regulamine, koszt własny tak wnoszony winien być potwierdzony
dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom.
Proszę więc o odpowiedź jakie warunki muszą być spełnone i w jaki sposób można
przyjąć w takim formacie wkład własny?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności z 10 kwietnia 2015 r. wkładem własnym do
projektu może być koszt sal należących do Beneficjenta, których wartość wyceniana
jest jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu. Dokument wskazuje, iż
stawkę taką może określić taryfikator danej instytucji.
Z drugiej strony Wytyczne określają, iż wartość wkładu niepieniężnego musi zostać
należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom.
Takie podejście oznacza, iż Beneficjent mógłby wnosić wkład w postaci sal
w stawkach odpowiadających cenom komercyjnego najmu.
W zaistniałej sytuacji wątpliwości budzi zatem właściwy sposób szacowania wartości
wkładu własnego oraz dokumentowania poprawności jego wniesienia.
W opinii WUP w Katowicach najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest przyjęcie, iż
zastrzeżenie konieczności potwierdzenia wysokości kosztu dokumentami o wartości
dowodowej równoważnej fakturom, oznacza możliwość szacowania wysokości
wkładu własnego wyłącznie do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.
W takim przypadku jeżeli Beneficjent jest właścicielem nieruchomości miałby
możliwość uwzględnienia wyłącznie kosztów eksploatacji i części raty amortyzacyjnej
(jeśli dotyczy). W przypadku gdy dysponuje pomieszczeniem na podstawie stosownej
umowy najmu, koszt ten obejmowałby koszy eksploatacji oraz odpowiednią część
opłaty za najem, adekwatnie do wykorzystania na rzecz projektu. W obu
przypadkach dokumenty potwierdzające sposób szacowania wartości wkładu
własnego będą mogły podlegać kontroli na miejscu oraz winny zostać wykazane
odpowiednio we wniosku o płatność.
W sytuacji, gdyby Instytucja Zarządzająca przedstawiła stanowisko odbiegające od
zaproponowanego przez WUP w Katowicach, wnioski złożone do IOK w ramach
konkursu podlegać będą negocjacjom (bez obniżania punktacji za niniejszy element
na etapie oceny merytorycznej).

