NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
dotyczące konkursów nr:
RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16, RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16,
RPSL.11.04.02-IP.02-24-026/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
a) Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT Subregion Centralny
b) Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregion Zachodni
c) Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregion Północny

PYTANIE 1
Czy trzeba przygotować projekt zarówno na języki jak i na szkolenia
komputerowe ?
Odpowiedź. 25.11.2016
Tak, zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4 weryfikowanym na etapie
oceny merytorycznej, operator/benficjent jest zobowiązany do zapewnienia każdemu
uczestnikowi/uczestniczce dostępu do wszystkich (przewidzianych w SzOOP i
regulaminie konkursu) form wsparcia.
PYTANIE 2
Czy wnioskodawca może realizować szkolenia, czy tylko pełnić rolę
organizatora – tj. głównie kierować uczestników na szkolenia do instytucji
szkoleniowych, które realizują określone wsparcie ?
Odpowiedź. 25.11.2016
Zgodnie z warunkami i procedurami udzielania wsparcia, określonymi w punkcie 2.2
regulaminów, „Uczestnik projektu po przedstawieniu Operatorowi/Beneficjentowi
swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie będzie samodzielnie
dokonywał wyboru szkolenia, które realizować będzie Operator/Beneficjent
poprzez wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku usług
szkoleniowych lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących
większą liczbę uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w takim samym
zakresie".

PYTANIE 3
Jak należy rozumieć kryterium dostępu:
Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO
programu rewitalizacji ?
Uzasadnienie: Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie oceny wniosku o
dofinansowanie na podstawie deklaracji wskazanej w pkt. B.10
Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu, horyzontalnych i dodatkowych, że
właściwy PR znajduje się w Wykazie programów rewitalizacji województwa
śląskiego prowadzonym przez IZ RPO WSL, dostępnym pod adresem
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja, co będzie równoznaczne ze
spełnieniem przez PR wymogów określonych w Wytycznych w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
W odniesieniu do wynikania projektu z PR weryfikowany będzie opis wskazany
w części B.4 Czy projekt wynika z programu rewitalizacji ?

Odpowiedź. 25.11.2016
Zgodnie z wytycznymi właściwymi w zakresie rewitalizacji, „Program rewitalizacji
ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów
rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS oraz innych
publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz
gospodarczego lub przestrzenno-funkcjonalnego lub technicznego lub
środowiskowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.
W trakcie opracowywania i wdrażania programu rewitalizacji nie dopuszcza się
możliwości planowania i realizacji tylko wybiórczych inwestycji, nastawionych
jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko na działaniach
remontowych czy modernizacyjnych, które nie skutkują zmianami strukturalnymi
na obszarze rewitalizacji”.
Ponadto, Wytyczne wskazują na „konieczność realizacji projektów
rewitalizacyjnych/przedsięwzięć, które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie,
sprawiając, że program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we
wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym,
przestrzennofunkcjonalnym, technicznym, środowiskowym)” oraz na przeciwdziałanie
„fragmentacji działań (np. tzw. „rewitalizacji technicznej”, „rewitalizacji społecznej” –
określeń błędnie stosowanych, ponieważ rewitalizacja jest zawsze kompleksowa)
koncentrując uwagę na całościowym spojrzeniu na przyczyny kryzysu danego
obszaru”.
Co więcej, „Diagnoza (…) zawarta w programie rewitalizacji (…) obejmuje analizę
wszystkich sfer (…) tj. sfery społecznej, gospodarczej, środowiskowej,
przestrzenno funkcjonalnej oraz technicznej (…). Szczególne znaczenie ma
pogłębiona analiza kwestii społecznych dla określenia potrzeb podjęcia
wyprzedzających działań o charakterze społecznym (dotyczącym rozwiązywania
problemów społecznych oraz pobudzającym aktywność lokalną), co pozwoli na
przygotowanie działań rewitalizacyjnych o bardziej złożonym, kompleksowym
charakterze i oddziaływaniu”.

Przykładowo, w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice rozdział 4 pt.
Diagnoza sytuacji Miasta Katowice rozpoczyna się od sfery społeczno-gospodarczej.
Nie jest więc możliwe zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 20142020 programu rewitalizacji, który zakłada realizację wyłącznie projektów
infrastrukturalnych.
Wobec powyższego, odnośne kryterium należy rozumieć jako obligatoryjny wymóg,
aby proponowany do realizacji projekt był zgodny z zatwierdzonym przez IZ RPO
WSL 2014-2020 programem rewitalizacji dla obszaru realizacji projektu.
Sposobem udowodnienia spełnienia kryterium jest wskazanie we wniosku o
dofinansowanie (część B.4, pole pn. Uzasadnienie powiązania z działaniami
rewitalizacyjnymi), że proponowany projekt wynika z tożsamej (względem
programu rewitalizacji) diagnozy sytuacji społecznej oraz zakłada tożsame cele
dotyczące uzyskiwania lub podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników w
zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych.
PYTANIE 4
W regulaminie są wskazane dwa typy projektów, można realizować tylko jeden
z nich czy należy realizować obydwa typy w sposób powiązany?
Odpowiedź. 25.11.2016
Wnioskodawca winien zapewnić możliwość realizacji następujących typów operacji:
1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są
zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności,
kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków
obcych.
2. programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem
w zakresie TIK i języków obcych.
Wnioskodawca powinien zaplanować w projekcie następujące typy działań:
1. Szkolenia
A) językowe dla wszystkich poziomów znajomości
–angielskiego
- francuskiego
- niemieckiego
B) komputerowe (zgodnie z załącznikiem nr 2 do wytycznych właściwych
w zakresie edukacji)
2. Walidację i certyfikację kompetencji językowych i komputerowych, uzyskanych
poza projektem.
Dystrybucja środków oparta będzie na potrzebach osoby dorosłej (uczestnika /
uczestniczki projektu), które to potrzeby są centralnym podmiotem działań
edukacyjnych (tzw. podejście popytowe).
Uczestnik/uczestniczka projektu po przedstawieniu Operatorowi/Beneficjentowi
swoich potrzeb w zakresie szkoleń dostępnych w projekcie będzie samodzielnie
dokonywał wyboru szkolenia, które realizować będzie Operator/Beneficjent poprzez

wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku usług szkoleniowych
lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących większą liczbę
uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w takim samym zakresie.
Tym samym operator/beneficjent powinien dostarczyć uczestnikom/uczestniczkom
zarówno szkoleń językowych jak i z obszaru ICT, każde odrębnie. Zarówno poziom
jak i zakres winien zostać dostosowany do potrzeb zgłaszanych przez
uczestników/uczestniczki projektu. Ponadto, jeżeli w przypadku danej osoby
szkolenie nie będzie potrzebne, należy zapewnić jej możliwość skorzystania
wyłącznie z walidacji i certyfikacji posiadanych przez nią kompetencji językowych lub
w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Pojęcia beneficjenta i operatora używane w regulaminie należy traktować tożsamo.
PYTANIE 5
Czy szkolenia ICT mają być rozliczane na podstawie stawek wskazanych w
Taryfikatorze cz. I.3 - Szkolenia/kursy IT? Natomiast szkolenia językowe
zgodnie ze stawkami jednostkowymi załącznik nr 10 do regulaminu?
Odpowiedź. 25.11.2016
Tak, Wnioskodawca winien założyć stawki :
1. Szkolenia językowe – zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Regulaminu konkursu
nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 w ramach RPO WSL 2014-2020: Stawki
jednostkowe na szkolenia językowe obowiązujące w ramach projektów w PI
10 iii, w ramach Poddziałania 11.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2. Szkolenia ITC – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu nr
RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16 w ramach RPO WSL 2014-2020 Wykaz
dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikator”
PYTANIE 6
Jak należy czytać Taryfikator, np. ECDL Base, 1200 zł brutto na osobę, czyli za
1 osobę biorącą udział w zajęciach? I zgodnie z przypisem 1 str. 3 Taryfikatora,
w zajęciach nie powinno brać udział więcej niż 12 osób, tak? A doświadczenie
trenera nie powinno być krótsze niż 2 lata, tak? Czy takie same warunki są dla
szkoleń/kursów IT?
Odpowiedź. 25.11.2016
Tak, Wnioskodawca winien założyć stawkę za przeszkolenie danej osoby np. w
zakresie ECDL BASE 1200 zł. Jednocześnie zgodnie z przypisem 8, mającym
zastosowanie w niniejszym konkursie,
„W projektach realizowanych w obszarze edukacji w ramach Priorytetu
Inwestycyjnego PI 10(iii) należy stosować standardy wymagań dla kompetencji
cyfrowych, zgodnie z zapisami "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na
lata 2014-2020".

PYTANIE 7
W Regulaminie wskazane są kryteria dostępu zero/jedynkowe:
- co najmniej 60% uczestników projektu zaliczających się do grupy osób w
wieku 50 lat i więcej? uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po
opuszczeniu programu
- co najmniej 60% uczestników projektu zaliczających się do grupy osób o
niskich kwalifikacjach uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po
opuszczeniu programu
Jak należy odnieść powyższe założenia do zapisu pkt. 7 str. 84: Czy co
najmniej 24% uczestników projektu stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej?
Przecież jak spełniamy warunek min 60% to automatycznie spełniamy warunek
24%.
Odpowiedź. 25.11.2016
Dla potrzeb konkursu zostały określone kryteria dodatkowe dotyczące preferowania
pewnych typów projektu. Przykładowo kryterium w brzmieniu: Czy co najmniej 24%
uczestników projektu stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej?
Odmiennie będzie się przedstawiała sytuacja w przypadku kryterium : Czy co
najmniej 60% uczestników projektu zaliczających się do grupy „osób w wieku 50 lat i
więcej” uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu
będącym kryterium dostępu, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie wniosku.
Przykładowo w sytuacji objęcia wsparciem 100 uczestników projektu co najmniej 24 z
nich powinno być zaliczonych do grupy osób w wieku 50 lat i więcej – kryterium
premiujące.
Natomiast w celu spełnienia kryterium dostępu z grupy 24 osób 50 lat i więcej 60%
tej grupy tj. 15 osób winno uzyskać kwalifikacje lub nabyć kompetencje po
opuszczeniu programu.
PYTANIE 8
W regulaminie zawarto zapis: „Ponadto, Projektodawca/Operator jest
zobowiązany do opisania we wniosku o dofinansowanie projektu oraz podjęcia
działań informacyjno-promocyjnych zmierzających do zapewnienia szerokiego
udziału osób powyżej 50 roku życia lub z niskimi kwalifikacjami w projekcie
(jako działania stanowiące element zarządzania projektem, a nie jako odrębny
typ wsparcia)”.
Proszę o słowo komentarza, nie wiem jak mam rozumieć element zarządzania
projektem, chodzi o przeszkolenie i uczulenie kadry na tę grupę potencjalnych
uczestników projektu.
Odpowiedź. 25.11.2016
Dla potrzeb konkursu należy przewidzieć wszelkie działania informacyjnopromocyjne zmierzające do poinformowania o możliwości uzyskania wsparcia
w ramach projektu wspomnianych grup. Nie należy jednak we wniosku o
dofinansowanie definiować odrębnego typu wsparcia o tym charakterze, a wszelkie
podejmowane działania wskazać w zadaniu zarządzanie projektem.

Przykładowym działaniem informacyjno-promocyjnym jest wysłanie, pocztą
elektroniczną, wiadomości na temat projektu do pracodawców zatrudniających
(wg wiedzy dostępnej wnioskodawcy) osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia oraz
osoby o niskich kwalifikacjach.

PYTANIE 9
Czy wkład publiczny oznacza 85% dofinansowania?
Odpowiedź. 25.11.2016
Co do zasady 85 % dofinansowania będzie wkładem publicznym.
Wyjątkiem będzie sytuacja kiedy podmiot publiczny lub prywatny (na podstawie
umowy z podmiotem publicznym, np. z jednostką samorządu terytorialnego)
w ramach wkładu własnego wniesie środki publiczne do projektu. W tej sytuacji
środki publiczne będą stanowiły kwotę wyższą niż 85% dofinansowania.
PYTANIE 10
Czy beneficjent mający siedzibę poza terenem województwa śląskiego lecz
jednocześnie posiadający oddział/filie na terenie województwa śląskiego, może
spełnić warunki kryterium w brzmieniu „Czy Projektodawca / Partner wiodący
posiada siedzibę na obszarze Województwa Śląskiego ?
Odpowiedź. 03.01.2017
Zgodnie z treścią szczegółowego kryterium dostępu weryfikowanego na etapie
oceny formalnej, aby spełnić wymóg wnioskodawca lub lider partnerstwa winien
posiadać siedzibę na obszarze województwa śląskiego.
Projektodawca / Partner wiodący jest zobowiązany do wpisania w treści wniosku o
dofinansowanie adresu siedziby oraz dodatkowo wskazania dokumentu i części tego
dokumentu potwierdzającego lokalizację siedziby, co zostanie zweryfikowane na
podstawie wpisu do CEIDG albo KRS – na etapie oceny formalnej i przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie (nie dotyczy JST).
Jeżeli wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, za siedzibę
główną uznaje się miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast
wnioskodawcy prowadzący spółkę z.o.o. spełnią kryterium wyłącznie wówczas, gdy
główna siedziba spółki znajduje się na terenie województwa śląskiego.
Należy również podać adres potwierdzający lokalizację siedziby zgodny z wpisem w
rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (rubryka 2).
Jednocześnie w sytuacji, kiedy podmiot posiada jednostki terenowe lub oddziały na
terenie województwa śląskiego posiadające odrębny względem podmiotu
figurującego w rubryce 2 numer identyfikacji podatkowej - NIP, istnieje możliwość
uwzględnienia danych zawartych w rubryce 3 KRS.

PYTANIE 11
Jak należy rozumieć fakt, że dany projekt wynika z aktualnego i pozytywnie
zaopiniowanego programu rewitalizacji oraz w jaki sposób oceniający wniosek
o dofinansowanie powinien weryfikować przedmiotowe kryterium ?
Odpowiedź. 01.02.2017
Kryterium „Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ
RPO programu rewitalizacji”, wskazane jest dla wszystkich działań/ poddziałań RPO
WSL 2014-2020, gdzie wymógł posiadania przez gminę pozytywnie ocenionego
przez IZ RPO WSL i wpisanego do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa
Śląskiego programu rewitalizacji (PR) jest obowiązkowy.
W związku z powyższym, wynikanie z programu rewitalizacji projektu oznacza
wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo
określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów
działań rewitalizacyjnych.
Jeśli podczas oceny wniosku o dofinansowanie oceniający stwierdzi, że dane
przedsięwzięcie nie znajduje się na liście „podstawowych projektów
rewitalizacyjnych” (takich, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie
będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej sytuacji)
oraz nie został wskazany w zbiorczym opisie innych uzupełniających rodzajów
przedsięwzięć rewitalizacyjnych (obszarów tematycznych), należy wskazać,
że kryterium to nie zostało spełnione.
Dodatkowo należy pamiętać, że wniosek o dofinansowanie projektu może zostać
złożony najwcześniej w dniu, w którym program rewitalizacji został wpisany do
Wykazu. Zatem oceniający powinien sprawdzić czy data złożenia wniosku pokrywa
się/ bądź jest późniejsza niż data wpisu do wykazu (Wykaz znajdujący się na stronie
internetowej RPO – posiada kolumnę „data wpisania do Wykazu” ).
W innym przypadku, tj. kiedy wniosek został złożony przed datą wpisu do Wykazu –
również należy przyjąć, że przedmiotowe kryterium nie zostało spełnione.

Pozytywnie ocenione programy są zamieszczane w Wykazie programów
rewitalizacji, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację
spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów prowadzonym przez
IZ RPO WSL 2014-2020 na stronie www.rpo.slaskie.pl.

