
 
 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA  

dotyczące konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-003/20  

w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na  

regionalnym rynku pracy – Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

PYTANIE 1 i 2  

1) Które osoby należy objąć wparciem w ramach projektu, tj. osoby, które utraciły zatrudnienie po  

1 marca 2020r - czy ma znaczenie, w jakim trybie utraciły one zatrudnienie, czy jest to obojętne?/ 

2) Czy kwalifikowalność uczestnika w zakresie utraty pracy w wyniku COVID-19 będzie weryfikowana 

literalnie, jak wskazano w punkcie 2.5 Regulaminu konkursu (świadectwo pracy lub umowa cywilno 

prawna + oświadczenie uczestnika), czy jednak Beneficjent będzie dodatkowo musiał weryfikować, 

czy przyczyna utraty pracy leżała po stronie pracodawcy (np. likwidacja miejsc pracy, wypowiedzenie 

ze strony pracodawcy, nieprzedłużenie umowy itp.)? 

Odpowiedź z 14 października 2020 r. 

Zgodnie ze stanowiskiem MFiPR z dnia 9 października 2020 r., do grupy osób które utraciły 

zatrudnienie po 1 marca br. w wyniku pandemii COVID-19 można zaliczyć wszystkie osoby młode 

pozostające bez pracy, które po 1 marca br. utraciły zatrudnienie/ pracę z powodu rozwiązania czy 

nieprzedłużenia umowy. Do tej kategorii osób można zaliczyć zarówno osoby, które były zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. We 

wszystkich sytuacjach, z uwagi na trudności w udokumentowaniu utraty zatrudnienia w związku  

z sytuacją gospodarczą, wystarczające jest udowodnienie, że dana umowa została rozwiązana 

(niezależnie od powodu) lub nie została przedłużona we wskazanym okresie. W związku  

z powyższym, weryfikacja kwalifikowalności do projektu odbywa się na podstawie przedstawionego 

przez kandydata/kandydatkę świadectwa pracy lub kopii umowy cywilno-prawnej albo oświadczenia 

uczestnika projektu, że po 1 marca br. utracił zatrudnienie/  pracę z powodu rozwiązania lub 

nieprzedłużenia umowy, składanym pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy 

oraz oświadczeniem o przyjęciu do wiadomości, że może to podlegać weryfikacji w rejestrach 

publicznych np. ZUS.  

W przypadku osoby, która została zmuszona do zamknięcia prowadzonej działalności gospodarczej  

w wyniku pandemii COVID-19 potwierdzeniem takiego stanu rzeczy może być zaświadczenie  

o zamknięciu działalności (np. CEiDG) albo oświadczenie uczestnika projektu, że zamknięcie 

działalności nastąpiło po 1 marca br.  

 

 

PYTANIE 3 

3) Zgodnie z dokumentacją konkursową 80 % osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.  

w wyniku pandemii Covid-19. Czy osoby te muszą pozostawać w rejestrze w sposób ciągły po utracie 



 
 
zatrudnienia wywołanej skutkami COVID? Czy czasowo osoby te mogą się wyrejestrować  (np. podjąć 

zatrudnienie przez okres kilku miesięcy) i powrócić do rejestrów Urzędu (tj. bierzemy pod uwagę całą 

"historię" bezrobotnego po 01.03.2020 czy tylko ostatnią utratę pracy?) Czy osoby rejestrujące się 

np. w lutym 2021 też będą się kwalifikowały do objęcia wsparciem? 

Odpowiedź z 14 października 2020 r. 

Osoba taka musi być młodą osobą bezrobotną, która utraciła zatrudnienie po 1 marca br.  Powyższe 

oznacza, że przystępując do projektu, osoba musi być bezrobotna jw. Tym samym, jeśli osoba utraci 

zatrudnienie, ale znajdzie nową pracę, którą również utraci, może przystąpić do projektu pod 

warunkiem, że ostatnia umowa została rozwiązana (niezależnie od powodu) lub nie została 

przedłużona we wskazanym okresie.  

Osoby rejestrujące się np. w lutym 2021 też będą się kwalifikowały do objęcia wsparciem – nie 

określono daty końcowej, do której utrata pracy po 1 marca 2020 kwalifikuje do udziału w projekcie. 

 

 

PYTANIE 4, 5 i 6  

4) Czy w ramach tego konkursu nadal obowiązuje odstępstwo i możliwość objęcia wsparciem osób 

bezrobotnych do 25 roku życia , którym nie przedstawiono w ciągu 4 miesięcy od rejestracji  

w powiatowym urzędzie pracy oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia przyuczenia do zawodu lub 

stażu (zgodnie z planem Gwarancji dla młodzieży w Polsce)?/ 

5) Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane 

zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn.  

w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta 

zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.  

W przypadku projektów powiatowych urzędów pracy okres czterech miesięcy, w ciągu których należy 

udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia, liczony jest od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a dla 

osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu. 

Czy ten warunek będzie obowiązywać w ramach konkursu?/ 

 

6) W kryterium dostępu nr 4 wskazano, że wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia, które są 

bezrobotne jest udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji 

Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn.: w ciągu czterech miesięcy od przystąpienia do projektu osoby 

młode otrzymują wysokiej jakości ofertę zatrudnienia. Jednakże w Planie realizacji Gwarancji dla 

młodzieży w Polsce, wskazano: „W przypadku wsparcia udzielanego przez powiatowe urzędy pracy 

punkt startu dla uzyskania wsparcia w ramach Gwarancji dla młodzieży - czyli okres czterech miesięcy 

- dla osób do 25 roku życia jest liczony od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy osoby 

młodej jako bezrobotnej (lub poszukującej pracy w przypadku osoby niepełnosprawnej 

niepozostającej w zatrudnieniu), a dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu.” 

Proszę o uściślenie, czy należy brać pod uwagę 2 grupy osób młodych i  odpowiednio terminowo 

zapewnić wsparcie, czy jak wskazano w Regulaminie konkursu- wsparcia należy udzielić osobom do 

29 r.ż  w  ciągu czterech miesięcy od przystąpienia do projektu.  



 
 

 

 

Odpowiedź z 5 listopada 2020 r. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wyjaśnia, iż w przedmiotowej kwestii obowiązują warunki 

określone w kryterium dostępu, tj. oferta dla uczestnika projektu zostanie mu przedstawiona w ciągu 

czterech miesięcy od dnia przystąpienia do projektu. Warunek ten jest niezależny od wieku 

uczestnika, przy zachowaniu wymogów określonych dla grupy docelowej PO WER. Powyższe 

stanowisko zostało potwierdzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), które 

wskazuje, że art. 50 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie stawia wymogu,  

a tylko daje rekomendację dot. ścieżki wsparcia. Opinia ta była wcześniej konsultowana przez 

ministerstwo właściwe do spraw rozwoju  regionalnego z ministerstwem właściwym do spraw pracy. 

Podsumowując, w ramach przedmiotowego naboru, Powiatowe Urzędy Pracy obowiązuje ścieżka 

postępowania określona w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce dla projektów 

konkursowych („Schemat monitorowania procesu pomocy osobom z grupy NEET w formie 

konkursów na poziomie centralnym i regionalnym”). 

PYTANIE 7 i 8 

7) Zgodnie z zapisami Wytycznych uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które nie 

otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej 

dofinansowanym ze środków EFS. Czy osoba bezrobotna może być uczestnikiem projektu  jeżeli 

uczestniczyła już w projekcie pozakonkursowym PUP (i udział zakończyła)? I ewentualnie jak długi 

okres "karencji" należy przyjąć, jeżeli osoba korzystała ze wsparcia z projektu pozakonkursowego  

(z innej formy wsparcia niż w planowanym projekcie konkursowym)?/ 

8) Czy osoby uczestniczące w projekcie pozakonkursowym po jego zakończeniu mogą zostać 

uczestnikiem projektu konkursowego POWER? 

Odpowiedź z 16 września 2020 r. 

Warunek dotyczy momentu przystąpienia do projektu. Jeżeli osoba na ten dzień nie jest uczestnikiem  

innego projektu (nie ma znaczenia forma konkursu/naboru) to jest osobą kwalifikowalną. Nie ma 

informacji o wymaganym okresie karencji. 

 

PYTANIE 9 i 10  

9) W piśmie znak EZ-ZI-053-35/KK/2020 wskazali Państwo, że projekty powinny przewidywać 

wsparcie w zakresie prac interwencyjnych lub bonów zatrudnieniowych. Natomiast w Regulaminie 

konkursu wskazują Państwo dodatkowo możliwość realizacji wsparcia w postaci bonów na 

zasiedlenie. Proszę o potwierdzenie, że realizacja bonów na zasiedlenie będzie możliwa  

(że w Regulaminie nie nastąpiła omyłka)./ 

10) Z zapisów instrukcji oraz regulaminu (str. 23) wynika, że mogłyby być realizowane również bony 

na zasiedlenie, jednak w Kryteriach weryfikowanych na etapie oceny merytorycznej (4.1, 4.1.1 str 52) 



 
 
kryterium 5 - zakładane w projekcie wsparcie - wymienione są tylko prace interwencyjne i bony na 

zatrudnienie. 

Odpowiedź z 30 września 2020 r. 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie zapisów kryterium dostępu nr 5, WUP 

Katowice wystąpił do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) o stanowisko  

w przedmiotowej sprawie. Zgodnie ze stanowiskiem MFiPR z dnia 29 września br. nie jest możliwym 

dofinansowanie projektów zawierających wsparcie w postaci bonów na zasiedlenie, gdyż 

przedmiotowe kryterium obejmuje wyłącznie udzielenie wsparcia w postaci pośrednictwa pracy lub 

doradztwa zawodowego oraz prac interwencyjnych lub bonów zatrudnieniowych. 

 

 

PYTANIE 11 
 
11) Na jakich zasadach należy zawierać partnerstwo i jak ono ma być realizowane? 
 

Odpowiedź z 16 września 2020 r. 

Ramowe zasady partnerstwa zostały opisane w pkt 2.4 Regulaminu konkursu. Do partnerów 

partnerstwa należy decyzja o szczegółach zasad współpracy, podziału obowiązków projektowych oraz 

decyzja o wskazaniu lidera partnerstwa.  

 

PYTANIE 12 

12) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy istnieją szanse na złagodzenie kryterium 

dostępu dotyczącego % udziału osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku 

pandemii wirusa SARS-CoV-2 i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawały poza rynkiem 

pracy? 

Odpowiedź z 12 października 2020 r. 

WUP Katowice wystosował do MFiPR zapytanie, czy istnieje możliwość odejścia od sztywnego 

podziału procentowego określonego w kryterium, jeżeli jest to podyktowane sytuacją na rynku pracy. 

Zgodnie ze stanowiskiem MFiPR z dnia 9 października br., na etapie realizacji projektu istnieje 

możliwość odstąpienia od spełnienia niniejszego kryterium, wyłącznie w przypadku uzasadnionego 

wniosku beneficjenta. Oznacza to, że wszelkie przesłanki wskazujące na konieczność wprowadzenia 

zmian w realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowanie 

projektu w ww. zakresie, muszą być zasadne w świetle przepisów art. 12 ustawy z dnia 3 kwietnia 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku  

z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.  

Tym samym informujemy, iż do grupy osób które utraciły zatrudnienie po 1 marca br. w wyniku 

pandemii COVID-19 można zaliczyć wszystkie osoby młode pozostające bez pracy, które po 1 marca 

br. utraciły zatrudnienie/ pracę z powodu rozwiązania czy nieprzedłużenia umowy. Więcej informacji 

w odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2. 

 



 
 

PYTANIE 13 i 14  

13) Czy w ramach projektu koniecznym jest założenie dwóch instrumentów i usług rynku pracy 

służących zdobyciu doświadczenia zawodowego, tj. zarówno prac interwencyjnych jak i bonów 

zatrudnieniowych?  

Czy w przypadku zaplanowania tylko prac interwencyjnych projekt będzie spełniał kryterium dostępu 

nr 5?  

I analogicznie czy w ramach projektu koniecznym jest założenie dwóch instrumentów i usług rynku 

pracy służących indywidualizacji wsparcia oraz pracy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, tj. 

zarówno pośrednictwa pracy jaki i poradnictwa zawodowego?/ 

 

14) Czy można w projekcie wybrać jako formę wsparcia dla osoby bezrobotnej  tylko bony 

zatrudnieniowe? 

Czy forma wsparcia bezkosztowego jaką jest poradnictwo i pośrednictwo mogą być razem  

w projekcie czy tylko ma być jedna z nich? 

 

Odpowiedź z 14 października 2020 r. 

Zgodnie z kryterium nr 5 i typami projektów dopuszczalnymi do realizacji w ramach projektów, 

obowiązkowe są dwa etapy wsparcia tj.: 

- pośrednictwo pracy i/lub doradztwo zawodowe oraz  

- prace interwencyjne i/lub bony zatrudnieniowe. 

Na każdym z ww. etapów mamy określenie i/lub co oznacza możliwość wyboru przez Wnioskodawcę 

formy wsparcia.  

 

PYTANIE 15 

15) Czy projekty w ramach niniejszego konkursu wpisują się w kategorię projektów nadzwyczajnych  

i innych w całości poświęconych walce ze skutkami pandemii COVID-19, pomimo faktu, że nie 

wszyscy uczestnicy projektów dotknięci będą negatywnymi skutkami pandemii? Tylko wtedy możliwe 

jest bowiem osiągniecie wskaźnika Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania 

związane z pandemią COVID-19 na poziomie 80% całkowitej wartości projektu (tj. z uwzględnieniem 

kosztów pośrednich). 

 

Odpowiedź z 16 września 2020 r. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, Wnioskodawca musi uwzględnić 2 wskaźniki (rzeczowy  

i finansowy) dotyczące zwalczania negatywnych skutków pandemii COVID-19.  

Na chwilę obecną, zgodnie z zapisami RK i kryterium dostępu nr 1, na poziomie projektu wartość 

docelową wskaźnika rzeczowego należy określić na poziomie 80% osób planowanych do objęcia 

wsparciem, a wartość wskaźnika finansowego określić na poziomie 80% całkowitej wartości projektu. 

 

PYTANIE 16 

16) Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu: „Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 

lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, z których: 



 
 
- 80% stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie po 01 marca 2020 r. (…)”. 

Jednocześnie w regulaminie wskazane są osoby, które utraciły zatrudnieni po 01 marca 2020r.,  

w wyniku pandemii COVID-19.  

Czy wszystkie osoby w ww. grupy (80% uczestników, które utraciły zatrudnienia po 01 marca 2020r.) 

muszą utracić prace w wyniku pandemii COVID? 

 

Odpowiedź z 14 października 2020 r. 

Nie, zgodnie ze stanowiskiem MFiPR z dnia 9 października 2020 r., do grupy osób które utraciły 

zatrudnienie po 1 marca br. w wyniku pandemii COVID-19 można zaliczyć wszystkie osoby młode 

pozostające bez pracy, które po 1 marca br. utraciły zatrudnienie/ pracę z powodu rozwiązania czy 

nieprzedłużenia umowy.  

Więcej informacji w odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2. 

 

PYTANIE 17 

17) Projekt może być realizowany do 30.06.2023r. Ostatnie osoby do projektu będą więc 

rekrutowane za ponad dwa lata. Obecnie nikt nie jest w stanie przewidzieć rozwoju sytuacji 

epidemiologicznej w tak odległym horyzoncie czasowym. W związku z różnym możliwymi 

scenariuszami, w przypadku osób, które będą traciły pracę za rok czy dwa, mogą wskazywać że 

COVID-19 nie miał na ten fakt wpływu, a to oświadczenie osoby będzie w tym przypadku decydujące. 

Biorąc pod uwagę horyzont czasowy realizacji projektu, oraz nieprzewidywalność sytuacji, na chwilę 

obecną trudno jest zagwarantować spełnianie kryterium dostępu i zapewnić, że aż 80% uczestników 

to osoby tracące pracę w wyniku pandemii COVID-19. Brak spełnienia kryteriów dostępu to brak 

kwalifikowalności środków. 

Jakie rozwiązania – w przypadku braku możliwości spełnienia kryterium dostępu, w związku   

z ewentualną zmiana sytuacji epidemiologicznej – mogą Państwo zaproponować? 

 

Odpowiedź z 12 października 2020 r. 

Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytanie nr 12. 

 

PYTANIE 18 

18) W regulaminie konkursu (s.30) wskazano, iż: „(…) uczestnikami projektu mogą być wyłącznie 

osoby, które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji 

zawodowej dofinansowanym ze środków EFS.” 

Proszę o wskazanie: 

- ewentualnych obowiązków beneficjenta w tym zakresie (np. czy należy pozyskiwać od Uczestnika 

projektu stosowne oświadczenia w tym zakresie),  

- co w sytuacji gdy w projekcie weźmie udział osoba uczestnicząca jednocześnie w innym projekcie  

z zakresu aktywizacji zawodowej). Beneficjent nie ma jakiejkolwiek możliwości zweryfikowania 

ewentualnego oświadczenia Uczestnika w tym zakresie. Jak w tym przypadku wygląda kwestia 

odpowiedzialności za kwalifikowalność środków za tego uczestnika? 

 



 
 

 

Odpowiedź z 16 września 2020 r. 

Dobrą praktyką jest stworzenie „Regulaminu rekrutacji”, w którym jasno będą określone warunki 

uczestnictwa w projekcie (w tym wskazanie definicji, co oznacza projekt „z zakresu aktywizacji 

zawodowej”). Podstawowym obowiązkiem Beneficjenta na etapie rekrutacji będzie uzyskanie od 

kandydata na uczestnika projektu stosownego „Oświadczenia”, iż nie bierze on udziału równocześnie 

w innym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS. Beneficjent na 

podstawie umowy o dofinansowanie projektu będzie zobowiązany do niezwłocznego wprowadzania 

danych uczestników projektu do systemu SL2014 ( tj. nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

zrekrutowania uczestnika. Dane będą aktualizowane nie później niż 3 dni robocze od zakończenia 

przez uczestnika udziału w projekcie). Po wprowadzeniu danych do systemu SL 2014 Beneficjent 

będzie przekazywał listę zrekrutowanych osób (imię, nazwisko, PESEL) do opiekuna projektu, który  

w terminie do 5 dni roboczych będzie miał obowiązek zweryfikować w dostępnych systemach 

informatycznych czy ww. osoby nie biorą równocześnie udziału w innym projekcie z zakresu 

aktywizacji zawodowej. Powyższa procedura pozwoli wykluczyć niekwalifikowalność uczestnika na 

etapie wejścia do projektu. Uczestnicy będą podlegali ponownej weryfikacji na etapie wniosku  

o płatność. 

PYTANIE 19 

19) W kryterium dostępu nr 2 wskazano, że „beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze 

wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach 

celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają przesłanki określone w kryterium dostępu dot. grupy 

docelowej.” W „uzasadnieniu” wskazano, iż beneficjent powinien podjąć współpracę  

z beneficjentami projektów CT9 m.in. poprzez poinformowanie o realizacji projektu (…), 

zamieszczenie informacji o projekcie na stronie www, spotkania z podmiotami realizującymi 

powyższe projekty. 

Jednocześnie w zaleceniach w zakresie zapisu we wniosku wskazano, iż w projekcie powinien znaleźć 

się zapis, iż „osoby takie są przyjmowane do projektu poza standardową procedurą rekrutacyjną”.  

Proszę o uściślenie, czy w celu spełniania ww. kryterium wystarczające jest informowanie 

realizatorów projektów CT9 (jak wskazano w „uzasadnieniu”), czy też każdy były uczestnik projektu 

CT9 ma zostać przyjęty do projektu? 

 

Odpowiedź z 16 września 2020 r. 

Wnioskodawca musi założyć w treści wniosku o dofinansowanie, że będzie zarówno prowadził 

działania informacyjne, jak również zadeklaruje (na etapie rekrutacji) przyjęcie do projektu 

absolwentów projektów CT9 poza standardową ścieżką rekrutacyjną. 

 


