1. Czy działaniami aktywizacyjnymi oraz szkoleniowymi można objąć w projekcie osoby pracujące,
tj. powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich?
Działania aktywizacyjne oraz szkoleniowe mogą być skierowane w projekcie jedynie do osób
pozostających bez zatrudnienia, tj. bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Osoby pracujące, tj.
powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich mogą być objęte
wsparciem polegającym wyłącznie na pokryciu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3. Powyższe
wynika wprost z definicji wskaźników obligatoryjnych w niniejszym konkursie.
2. Jak zakwalifikować osobę, której np. w okresie ciąży zakończyła się umowa o pracę, a po porodzie
pobiera z ZUS zasiłek macierzyński, tj. traktować jako posiadającą status osoby bezrobotnej czy
pracującej?
Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 „osoby
bezrobotne” to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące
zatrudnienia. (…) Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są
bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również
osobami bezrobotnymi * w rozumieniu Wytycznych.
[*Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej
w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu
macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną.]
Ponadto Wytyczne… wskazują, iż Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim
(rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od
pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są
uznawane za „osoby pracujące”.
Należy przy tym zauważyć, iż w sytuacji, kiedy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na
czas wykonania określonej pracy została przedłużona do dnia porodu, po porodzie osobie takiej
jest wypłacany przez ZUS zasiłek macierzyński. Jeśli osoba pobiera zasiłek macierzyński nie może
się zarejestrować w PUP jako osoba bezrobotna (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit c Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). W związku z powyższym w opinii IZ RPO osobę taką –
w okresie otrzymywania zasiłku macierzyńskiego – należy traktować jako posiadającą status
„osoby pracującej”.
3. W przypadku kryterium dostępu „B.1.7 Projekt zakłada osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej
na poziomie 43%” w definicji wskazano, iż Ocenie podlega czy przedsięwzięcia w zakresie
aktywizacji zawodowej zakładają osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie 43%. Co
w sytuacji, gdy w projekcie nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć w zakresie aktywizacji
zawodowej, które zgodnie z Regulaminem konkursu są fakultatywne (zaplanowano wyłącznie
I typ projektu)?

Zgodnie z Regulaminem konkursu kryterium efektywności zatrudnieniowej dotyczy wyłącznie
projektów, w ramach których realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące aktywizacji

zawodowej. Jeśli w ramach projektu założono wyłącznie obligatoryjne wsparcie w postaci
finansowania opieki nad dziećmi do lat 3, a nie przewidziano jakichkolwiek działań
aktywizacyjnych (m.in. w formie usługi z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego
oraz psychologicznego, czy szkoleń) wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat
3, wówczas wnioskodawca nie jest zobligowany do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie
wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.
Niemniej IZ RPO pragnie zwrócić uwagę, iż projekty w ramach Poddziałania 8.4.1 mają na celu
zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3, a część grupy
docelowej w projekcie będą stanowić osoby wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem
opieki nad dziećmi do lat 3 (posiadające status bezrobotnych lub biernych zawodowo). Na etapie
oceny formalno-merytorycznej wniosku ocenie podlega m.in. uzasadnienie potrzeby realizacji
projektu w kontekście problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami,
na obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu, jak również adekwatność
doboru zaplanowanych w projekcie zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle
zdiagnozowanego/ych problemu/ów.
Zgodnie z Regulaminem konkursu działania aktywizacyjne nie są wsparciem obligatoryjnym
i muszą wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb wskazanych uczestników projektu. Przy czym
wsparcie udzielane w ramach projektów powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb
uczestników projektów, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności
i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.
Ponadto intencją jest kierowanie wsparcia do osób, które aby powrócić na rynek pracy wymagają
poza zapewnieniem opieki nad dzieckiem, również wsparcia w ramach poradnictwa zawodowego
i psychologicznego oraz pośrednictwa pracy, gdyż ze względu na braki w tym zakresie są zagrożone
pozostaniem bez zatrudnienia.
Stąd mając na względzie udział w projekcie osób pozostających bez zatrudnienia wnioskodawca
powinien szczegółowo zbadać ich bariery w powrocie na rynek pracy i odpowiednio uzasadnić
zaplanowane w projekcie działania (lub ich brak).
4. Czy osoby z niepełnosprawnością muszą mieć orzeczenie i czy muszą je przedłożyć
wnioskodawcy?
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju (pismo w tej sprawie zostanie zamieszczone na
stronie IZ RPO wraz z niniejszym FAQ oraz prezentacjami ze spotkania informacyjnego
dotyczącego konkursu) potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej w świetle przepisów
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest
orzeczenie o niepełnosprawności.
Natomiast osoba ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi na potwierdzenie statusu osoby
niepełnosprawnej może przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument
poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię.

5. Czy możliwe jest finansowanie w projekcie kosztów opieki nad dzieckiem, które ukończyło 3. rok
życia i nie zostało przyjęte do przedszkola z uwagi na brak wolnych miejsc?
Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 opieka nad dzieckiem może być
sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia lub
w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym –
4. rok życia. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych,
możliwe jest korzystanie ze żłobka przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do ukończenia 4.
roku życia. Należy pamiętać o tym, że warunki przyjmowania dzieci do żłobka określa statut
żłobka. Więc jeżeli statut pozwala na przyjmowanie dzieci starszych (do 4. roku życia) i są wolne
miejsca, a rodzice takiego dziecka chcą, aby uczęszczało do żłobka, muszą złożyć dyrektorowi
żłobka oświadczenie o przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających objęcie dziecka
wychowaniem przedszkolnym.
6. Czy zasada konkurencyjności ma zastosowanie do najmu lokali?
Zgodnie z punktem 6.5.3. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zasady konkurencyjności nie stosuje się do zamówień
publicznych, których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 ustawy Pzp, z wyjątkiem
dostaw i usług określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, przy czym do dostaw i usług określonych
w art. 4 pkt 3 lit. i, w zakresie zamówień publicznych, których przedmiotem jest nabycie innych
praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu, nie stosuje się zasady
konkurencyjności pod warunkiem braku powiązań, o których mowa w pkt 8 ww. Wytycznych.
7. Do jakiej grupy, a tym samym wskaźnika (osoby pracujące czy też pozostające bez zatrudnienia)
należy zakwalifikować rolnika?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020:
osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą,
gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową – są również uznawane za pracujących, o ile spełniony
jest jeden z poniższych warunków:
1) osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu
uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;
2) osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy
gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie
wyprodukowano (np. rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa;
architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę
czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach);
3) osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki
zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach
przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest
za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność

gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną
przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.
8. Czy do udziału w projekcie kwalifikuje się rodzic przebywający na urlopie tacierzyńskim?
Z uwagi na fakt, że tzw. urlop tacierzyński to pozostała część urlopu macierzyńskiego, z której
matka dziecka rezygnuje na rzecz ojca (w przypadku narodzin jednego dziecka będzie on trwał
zaledwie 6 tygodni), zasadne byłoby, aby to matka (jako osoba powracająca do pracy po urlopie
macierzyńskim) była uczestnikiem projektu. IZ RPO zaleca więc, aby każdy przypadek zamiaru
objęcia wsparciem ojca powracającego do pracy po tzw. urlopie tacierzyńskim był konsultowany
– na etapie realizacji projektu – z IZ RPO.

