
 
 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Działanie 2.12, Sektorowe Rady ds. Kompetencji 
 

 

Odpowiedzi na pytania zadane w okresie od 6.06.2016 do 8.06.2016 r. 

 

 

Pytanie 101  

(partnerstwo)  

Czy zawarcie listu intencyjnego pomiędzy wnioskodawcą i partnerami w 
projekcie 2.12. badanie potrzeb kompetencyjnych - Sektorowa Rada ds. 
Kompetencji jest wystarczającą formą potwierdzenia formalnego zawarcia 
porozumienia / umowy na rzecz realizacji w/w projektu przed złożeniem 
wniosku? 

Czy też jest wymagane zawarcie specjalnej umowy, która określa coś więcej 
niż w/w list intencyjny? 

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 23 na 
stronie internetowej PARP. 

Pytanie 102 
(partnerstwo- 
powiązania)  

Pytanie dotyczy powiązań między potencjalnymi partnerami projektu 
składanego na konkurs POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16. Czy jest 
dopuszczalne zawarcie partnerstwa w następującej sytuacji: 1) 
Wnioskodawca: izba gospodarcza, 2) Partner: osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, 3) Wiceprezesem izby jest mąż osoby prowadzącej 
działalność gospodarczą- Partnera, 4) Mąż NIE JEST osobą współpracującą w 
prowadzeniu działalności gospodarczej. 



Pomiędzy partnerami tworzącymi partnerstwo nie może być powiązań, o 

których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO 

WER tj. Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte 

pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). 

Jeżeli pomiędzy podmiotami, o których mowa w pytaniu nie ma powiązań 

określonych w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=PL) 

wówczas mogą one utworzyć partnerstwo w celu stworzenia i prowadzenia 

Sektorowej Rady ds. Kompetencji.  

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o 

dofinansowanie projektu, w punkcie 4.5 wniosku należy zamieścić 

następujące informacje: 

a) partnerstwo zostało utworzone albo zainicjowane w terminie 

zgodnym z SZOOP, tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest 

wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;  

b) partner nie podlega/partnerzy nie podlegają wykluczeniu z 

możliwości otrzymania dofinansowania;  

c) spełnione zostały: 

- wymogi dotyczące wyboru partnerów spoza sektora finansów 

publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy (dotyczy 

wyłącznie przypadku wyboru partnera spoza sektora finansów 

publicznych przez podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 907, z późn. zm.), a prawdziwość tej informacji jest 

potwierdzana oświadczeniem wnioskodawcy zawartym w części VIII. 

Oświadczenia wniosku oraz przez właściwą instytucję na podstawie 

właściwych dokumentów źródłowych weryfikowanych przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu) oraz 

- wymogi dotyczące braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 

ustawy oraz w SZOOP, pomiędzy podmiotami tworzącymi 

partnerstwo.  

Pytanie 103 
(deklaracje 
współpracy) 

Czy załączniki - jak załącznik nr 15 deklaracja o współpracy - muszą być 

składane w oryginale, czy mogą zostać załączone w kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem? 

Deklaracje współpracy mogą być składane w oryginale lub w formie kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem.   

Pytanie 104  

(limit znaków SW) 

Jaki jest dopuszczalny limit znaków w załączniku nr 19 pkt 3 - Wskazanie i 

opis kamieni milowych realizacji Projektu? Z jakimi konsekwencjami wiąże się 

przekroczenie dopuszczalnych limitów znaków w pozostałych punktach? 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=PL


Zgodnie z zapisami Załącznika nr 19 do Regulaminu konkursu limit znaków 

został określony i przypisany do 2 z 3 punktów Studium Wykonalności, poza 

punktem 3 dotyczącym „Wskazania i opisania kamieni milowych realizacji 

Projektu”. Wnioskodawcy w tym punkcie powinni ująć tylko kwestie 

dotyczące kamieni milowych, które zostaną osiągnięte podczas 

realizowanego Projektu. Jednocześnie należy mieć na względzie, że 

informacje zawarte w punkcie 3 Studium Wykonalności a stanowiące opis 

innego punktu tego dokumentu nie będą oceniane przez Panel Członków 

KOP. W przypadku punktów 1 i 2 Studium Wykonalności oceniane będą tylko 

treści mieszczące się w określonych limitach znaków, pozostałe nie będą 

podlegały ocenie.  

Pytanie 105  

(alokacja)   

 

Czy przy wyliczaniu całkowitej wartości projektu, którego realizacja trwa 

krócej niż opisane w pierwotnej dokumentacji  76 miesięcy, dla obliczenia 

średniej miesięcznej wartości nieważne jest jak długo projekt trwa tylko kiedy 

się rozpocznie i ile miesięcy przed  wskazaną w dokumentacji datą (tj. 

30.06.2023)  się skończy? 

Czy w związku z powyższym poprawne są wyliczenia: 

 Realizacja  70 mes.  (01.03.2017-31.12.2022),  n 76,  2.300.000 zł - (6 

mies. x 30 263 zł/mies) = 2.118.422 zł 

 Realizacja 70 mies. (01.09.2016-30.06.2022),  n 82,  2.300.000 zł - (12 

mies.  x  28 049 zł/mies) = 1.963.412 zł  ? 

Jeśli nie - proszę o korektę. 

W przypadku projektów, które będą trwały krócej niż do 30 czerwca 2023 

roku wartość, o którą należy pomniejszyć alokację trzeba wyliczyć 

następująco:  za każdy miesiąc należy odjąć 1/n przypadającej alokacji, gdzie 

n stanowi ilość pełnych miesięcy liczoną od daty rozpoczęcia projektu do 30 

czerwca 2023 roku.  Przykład: alokacja – 2,3 mln, rozpoczęcie projektu 1 

września 2016 roku, zakończenie projektu 31 maja 2023 roku, n = 82, zatem 

alokacje należy pomniejszyć o 1/82. Projekt realizowany będzie o 1 miesiąc 

krócej od maksymalnej daty zakończenia projektu (30 czerwca 2023), w 

związku, z czym wartość alokacji należy pomniejszyć o 28 049 zł.   

Tak, wyliczenia są poprawne. 

Pytanie 106  

(termin 
rozpoczęcia 
projektu)   

 

Czy niezastosowanie się do rekomendacji dot. wcześniejszego rozpoczęcia 

realizacji projektu tj. 1.09.2016  będzie oznaczało obniżenie punktacji w 

ocenie wniosku? Jeśli tak, to ile punków i w którym kryterium? 

Co do zasady, niezastosowanie się przez Wnioskodawcę do rekomendacji 

PARP, dotyczącej terminu rozpoczęcia realizacji projektu, nie będzie 

skutkowało obniżeniem punktacji w ocenie wniosku o dofinansowanie 

projektu. Niemniej jednak, w przypadku, gdy dany sektor zdefiniuje w 

Studium Wykonalności lub we wniosku pilną potrzebę podjęcia działania w 

celu poprawy dopasowania bieżących i przyszłych kompetencji do potrzeb 

tego sektora - termin realizacji projektu może mieć wpływ na ocenę projektu 

na etapie oceny merytorycznej lub strategicznej wniosku.   



Pytanie 107  

(ograniczenia 
wielkości w 
SOWA)   

 

W generatorze SOWA, po dołączeniu większości wymaganych załączników w 

pdf, pojawił się problem z dołączeniem kolejnych, ze względu na 

przekroczony limit wielkości. Co w takiej sytuacji? Czy można dołączyć 

pozostałe załączniki tylko w wersji papierowej i np. dodatkowo na CD? W 

naszym przypadku dotyczy to Studium Wykonalności wraz z 

harmonogramem Gantta. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, Rozdział 7.1 pkt 14) W przypadku, 

gdy przewidywana wielkość pojedynczego załącznika do wniosku przekracza 

określoną normę, załączniki te powinny zostać złożone w wersji papierowej 

lub formie elektronicznej na nośniku danych (np. CD, DVD). 

 


