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Dotyczy projektu o numerze:

Dotyczy: zmiany formy świadczenia usług rozwojowych ze stacjonarnej na zdalną na czas zagrożenia
epidemiologicznego

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma przekazanego 19 marca 2020 r. uprzejmie informuję, że z uwagi na konieczność zapewnienie
ciągłości realizacji projektów na czas istnienia zagrożenia epidemicznego Instytucja Zarządzająca PO WER
zarekomendowała, aby wszystkie IZ RPO i IP POWER zapewniły w ramach nadzorowanych projektów operatorskich
możliwość finansowania usług rozwojowych realizowanych w trybie zdalnym. Jednocześnie wskazała, że usługi
realizowane w taki sposób muszą spełniać normy jakościowe i zasady wskazane w „Wytycznych dotyczących standardów
świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług” (dalej „Wytyczne” )
opublikowanych przez PARP w Bazie Usług Rozwojowych.

W związku z powyższym informuję, że w ramach projektów Akademia Menadżera MŚP oraz Szkolenia lub doradztwo
wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji PARP również dopuszcza możliwość akceptacji usług
rozwojowych realizowanych zdalnie, w czasie rzeczywistym, a co za tym idzie także kwalifikowania kosztów takich usług.
Wytyczne świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie, wiążące dla podmiotów oferujących swoje usługi w
BUR oraz Operatorów odpowiadających za kwalifikację tych usług w projektach, zostały opublikowane w Bazie Usług
Rozwojowych pod linkiem https:/ / serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ .
Standardy stanowią zestaw rozwiązań technicznych i organizacyjnych, odnoszących się do sposobów realizacji usług o
charakterze zdalnym. Pozwolą one na niezwłoczne wdrożenie proponowanych rozwiązań, a także zapewnią skuteczny
sposób prowadzenia monitoringu oraz umożliwią Operatorom dokonanie ich rozliczenia, dając zapewnienie o
kwalifikowalności ponoszonych wydatków.

Niezależnie od konieczności stosowania się do wyżej wymienionego dokumentu, w odniesieniu do projektów Akademia
Menadżera MŚP oraz Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji  chciałbym
poinformować, że:
1. Operator ma obowiązek weryfikowania cen usług rozwojowych opublikowanych w BUR realizowanych
metodami zdalnego dostępu. Usługi te nie mogą być droższe od usług o zbliżonej tematyce,  realizowanych dotychczas w
sposób tradycyjny. Zwracam uwagę, że zdalna realizacja usług rozwojowych nie wymaga ponoszenia kosztów w zakresie
cateringu, wynajęcia sali, wydruku materiałów, pokrycia kosztów transportu, a często i noclegu trenera/ doradcy. Może
zaś zawierać częściowe koszty zakupu licencji związanych z zakupem oprogramowania umożliwiającego realizację
szkolenia w formie zdalnej – rozliczane w kosztach pośrednich. Przypominam, że zgodnie z Wytycznymi, zarówno
przedsiębiorca, jak i Operator mają prawa żądać od Usługodawcy kalkulacji kosztów usługi.
2. Operator ma obowiązek monitoringu i kontroli każdej usługi realizowanej zdalnie, zgodnie z wymogami
zawartymi w Wytycznych. Ma to na celu sprawdzenie, czy usługa jest rzeczywiście realizowana i czy uczestniczą w niej
osoby zgłoszone Operatorowi. Weryfikacja ta nie powinna powodować każdorazowo przerwania szkolenia, gdyż
przedstawiciel Operatora może zalogować się jako kolejny uczestnik. Z przeprowadzonych działań monitoringowych
upoważniony przedstawiciel Operatora sporządza raport, którym powinny znaleźć się co najmniej następujące
informacje: numer umowy o dofinansowanie, data przeprowadzenia monitoringu, temat usługi rozwojowej, usługodawca,
osoba prowadząca usługę (szkolenie, doradztwo ) , liczba osób biorących udział w usłudze, obserwacje monitorującego,
uwagi.
3. W przypadku usług rozwojowych wynikających z rekomendacji rad sektorowych, PARP wystąpiła z prośbą do
Rad Sektorowych o wskazanie usług, które mogą być realizowane zdalnie. Do czasu uzyskania wiążących odpowiedzi,
decyzję w tym zakresie podejmuje Operator.
4. W przypadku, gdy szkolenie składa się z części praktycznej i teoretycznej, a zdalnie będzie realizowana tylko
część teoretyczna zalecamy, aby wymagać od Usługodawców wprowadzenia takiej informacji do karty usługi. Podobnie,
w przypadku gdy usługa kończy się testem wiedzy, zalecamy, aby w karcie usługi znalazła się informacja o sposobie jego



przeprowadzenia.
5. Bez zmian pozostają zasady dotyczące frekwencji uczestników podczas zajęć, niezbędne do uzyskania
zaliczenia.
6. Dokumentami usprawiedliwiającymi nieobecność uczestnika w usłudze poza dotychczasowymi, mogą być
także:
• kserokopię ZUS-owskiego druku 15A przekazywanego pracodawcy w przypadku konieczności zapewnienia
opieki dzieciom do lat 8, na które przysługuje zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem szkół i przedszkoli;
• kserokopię decyzji inspektora sanitarnego w przypadku nieobecności związanej z objęciem osoby
kwarantanną przez odpowiednie służby.
Powyższe zmiany należy wprowadzić do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w trybie opisanym w §13 ust.
1. Zmiana ta może zostać wprowadzona w formie pisma informującego o ww. zmianach, bez konieczności dokonywania
zmian poszczególnych paragrafów z regulaminu, musi jednak nosić nazwę zmiana regulaminu i zostać opublikowana na
stronie projektu.

Bardzo proszę o poinformowanie przedsiębiorców biorących udział w projektach o zasadach realizacji i kwalifikowania w
projektach usług realizowanych w formie zdalnej.

W przypadku pytań i wątpliwości bardzo proszę o przekazanie je bezpośrednio na adresy mailowe opiekunów projektów.

Z poważaniem
Dariusz Wojtowicz
Z-ca Dyrektora
Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach
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