
Wykaz najważniejszych zmian w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców  
i pracowników do zmian na lata 2014-2020 (wersja 5): 

1) w rozdziale 2 dostosowano wybrane definicje do aktualnego regulaminu BUR oraz dodano 
definicję „ID wsparcia”; 

2) w podrozdziale 4.1 pkt 6 wprowadzono zapis o obowiązku określania przez IZ RPO 
maksymalnej kwoty dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej w PSF, w oparciu o 
dotychczas stosowaną metodologię opracowaną przez IZ RPO na potrzeby realizacji projektu 
PSF albo w oparciu o wyniki badań cen rynkowych usług rozwojowych, wykonywanych na 
zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 

3) w podrozdziale 4.1 pkt 7 rozszerzono zapis, dający IK UP możliwość określenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej na podstawie własnej 
metodologii, o możliwość skorzystania z wyników badania cen rynkowych usług 
rozwojowych, przeprowadzonego na zlecenie PARP; 

4) w podrozdziale 4.1 pkt 8 usunięto dotychczasowy zapis, odnoszący się do pkt 6 oraz 
wprowadzono nowy zapis, zgodnie z którym IZ RPO może – w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach – wyrazić zgodę na dofinansowanie usługi rozwojowej, której 
cena wykracza ponad przyjęty maksymalny poziom dofinansowania; 

5) w podrozdziale 4.1 pkt 9 dodano przypis, że w przypadku wsparcia kierowanego do 
przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii COVID-19, możliwe jest 
podniesienie poziomu dofinansowania usługi rozwojowej do 100% kosztów 
kwalifikowalnych tej usługi. Wprowadzenie takiego rozwiązania możliwe jest wyłącznie 
pod warunkiem zapewnienia przez IZ RPO środków na pokrycie brakującego wkładu 
krajowego i nie może prowadzić do pogorszenia warunków udzielania wsparcia dla 
pozostałych podmiotów/przedsiębiorstw oraz obciążać Beneficjenta/Operatora. 
Szczegółowe zasady wprowadzenia takiego rozwiązania regulowane są przez daną IZ 
RPO; 

6) w podrozdziale 4.1 pkt 13 lit. j tiret (ii) i (iv) dostosowano zapisy do wytycznych 
kwalifikowalności, tj. poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się m.in. 
posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki o ile niższy próg nie wynika z przepisów 
prawa lub nie został określony przez IZ PO (zamiast 20%) oraz pozostawanie w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej; 

7) w podrozdziale 4.1 pkt 13 lit. m rozszerzono zapis, że usługa rozwojowa jest 
niekwalifikowalna, jeżeli jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora lub 
partnera w danym projekcie PSF albo przez podmiot powiązany z Operatorem lub 
partnerem kapitałowo lub osobowo; 

8) w podrozdziale 4.1 pkt 13 dotyczącym nie kwalifikowalności kosztów usługi rozwojowej 
dodano lit. n) obejmuje wzajemne świadczenie usług o zbliżonej tematyce przez dostawców 
usług, którzy delegują na usługi siebie oraz swoich pracowników i korzystają z 
dofinansowania, a następnie świadczą usługi w zakresie tej samej tematyki dla 
przedsiębiorcy, który wcześniej występował w roli dostawcy tych usług; 

9) w podrozdziale 4.1 pkt 22 dodano możliwość upoważnienia Operatora przez IZ RPO do 
weryfikacji, czy wskazana w Karcie Usługi cena usługi rozwojowej, świadczonej z 
możliwością dofinansowania ze środków publicznych, nie jest rażąco zawyżona w 
stosunku do cen analogicznych usług rozwojowych oferowanych komercyjnie (poza BUR); 

10) w podrozdziale 4.1 dodano pkt. 25 wskazujący na odpowiedzialność IZ RPO za 
weryfikację kwalifikowalności usługi rozwojowej; 

11) w podrozdziale 4.2 pkt. 7 dodano możliwość przekazania przez IZ RPO uprawnień 
Administratora Regionalnego BUR Operatorowi na jego wniosek; 

12) w podrozdziale 4.3 pkt 6 (nowy) dodano zapis o możliwości kwalifikowania (w ramach 
usługi rozwojowej w zakresie wdrażania rekomendacji sektorowych rad do spraw 
kompetencji) kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych, związanych 



bezpośrednio ze świadczeniem lub uczestnictwem w zdalnych usługach szkoleniowych 
lub doradczych, w zakresie wynikającym z rekomendacji sektorowych rad do spraw 
kompetencji; 

13) w podrozdziale 4.3 pkt 7 (nowy) dodano zapis, że w przypadku świadczenia wsparcia 
dla przedsiębiorstw w trudnościach za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, 
zastosowanie mają warunki i procedury, o których mowa w pkt 3; 

14) w rozdziale 5 pkt 6 (nowy) dodano zapis o możliwości realizacji subsydiowanego 
zatrudnienia wyłącznie przez publiczne służby zatrudnienia (w ramach outplacementu); 

15) W rozdziale 5 usunięto pkt 11, który omyłkowo nie został usunięty podczas poprzedniej 
nowelizacji;  

16) w rozdziale 6 pkt 4 lit. a tiret (iv) dostosowano zapis do aktualnego brzmienia pkt 13 lit. m  
w podrozdziale 4.1 (kontroli podlega m.in. wyłączenie możliwości realizacji usług rozwojowych 
przez podmiot pełniący funkcję Operatora lub partnera w danym projekcie PSF albo przez 
podmiot powiązany z Operatorem lub partnerem kapitałowo lub osobowo); 

17) w całym dokumencie zaktualizowano publikatory aktów prawnych oraz dokonano drobnych 
poprawek redakcyjnych. 


