
 
 

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-001/19 

Lp. Punkt Regulaminu Zakres zmian Uzasadnienie 

1.  Załącznik nr 7.9 – 

Regulamin dla Operatora 

(Beneficjenta) dotyczący 

udzielania wsparcia w 

ramach PSF WŁ  

- koszt godziny usługi doradczej – obniżono z 280,00 zł do 70,00 zł za godz. (tak jak w przypadku usług 

szkoleniowych) 

- z uwagi na powyższe usunięto limity na usługi doradcze (9 240 dla mikro; 18 480 dla małych i 73 920 dla 

średnich  

- koszt godziny usługi studiów podyplomowych – podwyższono go z 17,50 zł do 35,00 zł za godz. 

- za kwalifikowalne uznano osoby, których okres zatrudnienia jest nie krótszy niż 3 miesiące przed dniem 

przystąpienia do usługi rozwojowej (dotyczy osób świadczących usługi na podstawie umowy agencyjnej, 

umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

– Kodeks  cywilny); 

- dopisano obowiązek: 

- przygotowania Regulaminu przyznawania wsparcia, umowy wsparcia i Zasad kontroli i przekazania ich do 

zatwierdzenia IZ RPO WŁ na 20 dni roboczych przed planowanym terminem ogłoszenia naboru; 

- opublikowania ww. dokumentów na stronie projektu nie później niż 10 dni roboczych przed uruchomieniem 

pierwszego naboru o bony; 

- dopisano, iż w ramach jednego projektu maksymalny poziom wsparcia na jednego pracownika (na PESEL 

w ramach jednego projektu) wynosi 9 240,00 zł (z wkładem własnym przedsiębiorstwa). Jeśli pracownik 

zmieni pracodawcę nadal w ramach jednego projektu przysługuje mu limit do 9 240,00 zł. Po wyczerpaniu 

limitu u danego Operatora realizującego projekt w ramach PSF WŁ, uzyskanie wsparcia na usługę 

rozwojową jest możliwe, ale wyłącznie u kolejnych Operatorów; 

- nałożono obowiązek zgodnie z którym Operator zobowiązany jest ogłosić w danym roku kalendarzowym 

nabory na bony dla nowych podmiotów (rozumianych jako podmioty - NIP, które dotychczas nie skorzystały 

ze wsparcia w ramach PSF WŁ) na kwotę co najmniej 25% alokacji przeznaczonej w ramach projektu na 

dany rok. 

W związku ze zmianą  Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze 

przystosowania przedsiębiorców i 

pracowników do zmian na lata 2014-2020 

(z 20 sierpnia 2019) zaistniała  

konieczność zaktualizowania Regulaminu 

dla Operatora (Beneficjenta) dotyczącego 

udzielania wsparcia w ramach PSF WŁ 

stanowiącego załącznik do Regulaminu 

konkursu. 

 


