KOMUNIKAT Z DNIA 14 KWIETNIA 2020 ROKU
DO REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE
DOTYCZĄCY SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ
w projekcie pn.
„Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie”
nr umowy o dofinansowanie: RPDS.10.04.01-02-0020/17-00

realizowanym przez: Krajową Izbą Gospodarczą w partnerstwie z MDDP spółka akcyjna AKADEMIA
BIZNESU sp.k. oraz Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego

Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 30 marca 2020 roku na stronie Bazy Usług Rozwojowych https://serwisuslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia
Polska
Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości jako administrator BUR we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki
Regionalnej wprowadziła zmiany w Wytycznych określających standardy świadczenia usług
realizowanych zdalnie.
W związku z wprowadzeniem dodatkowych wytycznych informujemy, 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. Zwracamy 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,
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osoba prowadząca usługę (szkolenie, doradztwo), liczba osób biorących udział w usłudze, obserwacje
monitorującego, uwagi.
3. W przypadku usług rozwojowych przekształconych na usługi zdalne wymagana jest każdorazowa
zgoda Operatora, który może zwrócić się z do Realizatora Usług Kształcenia o dodatkowe wyjaśnienia
dotyczące organizacji, logistyki i spełnienia nowych Wytycznych .
4. W przypadku, gdy szkolenie składa się z części praktycznej i teoretycznej, a zdalnie będzie realizowana
tylko część teoretyczna zaleca się, 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.
7. W ramach realizacji projektu obowiązkowa dla Uczestników jest analiza potrzeb szkoleniowych w
formie indywidualnego doradztwa. W celu ułatwienia dostępu do tej formy wsparcia została
umożliwiona realizacja doradztwa w formie zdalnej.
Zasady zawarte w Komunikacie nr 1 obowiązują w okresie realizacji Projektu i są integralną częścią
Regulaminu projektu.
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