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Notatka ze spotkania Grupy roboczej ds. adaptacyjności i transferu wiedzy powołanej w
ramach KM PO KL
Spotkanie XXII, 13 lipca 2015 r.
Dwudzieste drugie spotkanie grupy roboczej ds. adaptacyjności i transferu wiedzy przy KM
PO KL odbyło się w Warszawie, 13 lipca 2015 r. Spotkanie poprowadziła Małgorzata
Lelińska, wicedyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich Konfederacji Lewiatan.
W posiedzeniu udział wzięło 27 osób.
Plan spotkania:
1) Krajowy Fundusz Szkoleniowy jako alternatywa
adaptacyjności z EFS – zasady funkcjonowania,

lub uzupełnienie wsparcia

2) Podmiotowe systemy finansowania – aktualna informacja nt. stanu przygotowań,
3) Podsumowanie prac Grupy roboczej ds. adaptacyjności i transferu wiedzy przy KM PO
KL – co udało się wypracować od 2007 r.?,
4) Sprawy różne.

Przebieg dyskusji:
Ad. 1
 Kluczowe informacje nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawiera
załączona prezentacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (załącznik 2),
 Członkowie grupy ocenili zasady udzielania wsparcia z KFS jako atrakcyjniejsze niż
te przewidziane dla podmiotowych systemów finansowania, co może przekładać się
na relatywnie mniejsze zainteresowanie wsparciem EFS w stosunku do środków
krajowych oraz skutkować problemami w osiąganiu przez regiony wymaganych
wskaźników wykorzystania wsparcia EFS na adaptacyjność firm i pracowników,
 Wśród propozycji dotyczących zmniejszenia konkurencji o firmy wykorzystujące EFS
oraz środki KFS pojawiły się:
a) ujednolicenie zasad udzielania wsparcia z KFS oraz w ramach podmiotowych
systemów finansowania,
b) zróżnicowanie grup docelowych, które mogą być objęte wsparciem
(propozycja ukierunkowania środków KFS na edukację menedżerską).
1

Ad.2
 Wybrane informacje dotyczące stanu przygotowań podmiotowych systemów
finansowania zawiera prezentacja Konfederacji Lewiatan (załącznik 3) oraz tabela
„Podmiotowe systemy finansowania w RPO - stan prac na lipiec 2015 r.” (załącznik
4). Oba dokumenty zostały zaktualizowane po spotkaniu.
 Stan prac nad podmiotowymi systemami finansowania został przedstawiony także na
przykładzie województwa lubuskiego. Prezentacja przedstawicieli Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego stanowi załącznik 5 do notatki.
 W tej części spotkania uwagi oraz wymiana informacji dotyczyły zarówno
podmiotowych systemów finansowania, jak i stanu prac nad Rejestrem Usług
Rozwojowych (RUR),
 Podniesiono konieczność prowadzenia akcji informacyjnych skierowanych zarówno
do przedsiębiorców, jak i dostawców usług rozwojowych, nt. możliwości pozyskania
wsparcia na rozwój kompetencji, zasad korzystania z RUR oraz funkcjonowania
podmiotowych systemów finansowych. Szerokie kampanie informacyjne zostaną
zorganizowane w poszczególnych regionach po wyborze operatorów wsparcia (wśród
zadań operatorów znajdzie się m.in.: rekrutacja firm do systemu oraz udzielania
informacji zainteresowanym przedsiębiorcom na każdym etapie pozyskani wsparcia).
 PARP zadeklarował udział w spotkaniach/ warsztatach/ konferencjach
organizowanych w ramach działań informacyjnych w regionach. W tym celu ustalono
robocze, indywidualne kontakty na linii PARP - konkretne województwo, wymianę
informacji o planowanych przedsięwzięciach na poziomie krajowym i regionalnym
oraz zakres wymaganej aktywności i wsparcia ze strony przedstawicieli PARP.
 Przedstawicielka Konfederacji Lewiatan zadeklarowała możliwość wykorzystania
potencjału zarówno ogólnopolskiej organizacji, jak i jej związków regionalnych
zrzeszających przedsiębiorców w informowaniu i promowaniu nowego systemu
wsparcia firm w zakresie adaptacyjności w perspektywie finansowej 2014-2020.
 Ze strony PARP pierwsze działania informacyjne skierowane będą do podmiotów
realizujących usługi rozwojowe (kampania internetowa), w celu zachęcenia do
wykorzystania RUR jako nośnika informacji o ofercie (ma to zapewnić wypełnienie
rejestru wkładem dotyczącym ofert firm). Działania informacyjne skierowane
do przedsiębiorców – odbiorców usług rozwojowych planowane są na IV kwartał
2015 r.
 W dyskusji podniesiono także konieczność jak najszybszego zawierania porozumień
pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a IZ RPO w zakresie
korzystania z RUR. Przedstawiciele PARP zadeklarowali pilne przekazanie zakresu
porozumienia do regionów. Jednocześnie ustalono, że zawarcie porozumienia nie
wpływa na dynamikę prac związanych z podmiotowymi systemami finansowania
(zakres prac konieczny do wykonania po stronie regionalnych IZ nie zależy od treści
porozumienia). Dla terminu faktycznego zawarcia porozumień kluczowe jest
ukończenie prac nad rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniającym
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rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to połowa
września 2015 r.
 Poruszono także wpływ awaryjności RUR na efekty działania regionalnych
operatorów wsparcia. PARP zapewnił o niskim prawdopodobieństwie negatywnego
wpływu przerw w funkcjonowaniu RUR na możliwość dystrybucji środków do
przedsiębiorców (gwarantowane jest sprawne funkcjonowanie systemu na poziomie
98,7% czasu jego działania).
 Po stronie IZ RPO pojawiły się informacje o kolejnych planowanych ograniczeniach
dotyczących zakresu wsparcia z podmiotowych systemów finansowania: kilka
regionów zdecydowało o wyłączeniu usług e-learningowych z katalogu usług, które
mogą podlegać finansowaniu (m.in. woj. lubelskie, woj. łódzkie). Uzasadnieniem dla
takich rozwiązań jest brak możliwości monitorowania faktycznego skorzystania
z takiej usługi. Przyjmowanie takich ograniczeń w ocenie członków grupy stanowi
odejście od założeń o popytowym charakterze wsparcia. PARP na podstawie
doświadczeń projektów e-learningowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
zaproponował wykorzystanie doświadczeń z projektów realizowanych w ramach PO
KL w latach 2007-2013. Wymogi dotyczące dokumentowania realizacji szkoleń w tej
formie zdefiniowane były w „Zasadach realizacji projektu konkursowego w POKL”.
Możliwe jest wykorzystanie analogicznych rozwiązań dla projektów finansowanych
z PSF. Jak wynika z „Zasad realizacji projektu konkursowego PO KL”: Udział
uczestnika szkolenia odbywającego się drogą e-learning powinien być
dokumentowany co najmniej za pomocą rejestracji czasu zalogowania i aktywności
uczestnika szkolenia. Udział uczestnika szkolenia on-line (np. wykładu)
transmitowanego na żywo powinien być dodatkowo potwierdzony podpisem trenera.
 Poruszona została także kwestia zalecenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
skierowanego do IZ RPO w zakresie wykorzystania w konkursach dotyczących
środków na adaptacyjność następującego kryterium: Projekt zakłada rozliczenie
kosztów usług rozwojowych zrealizowanych wyłącznie przez podmioty wpisane do
Rejestru Usług Rozwojowych i zweryfikowane wstępnie przez Administratora RUR.
Zastosowanie takiego kryterium ma dodatkowo wzmocnić warunek o konieczności
wykorzystania Rejestru Usług Rozwojowych jako jedynej bazy ofert w systemie
wdrażania EFS w latach 2014-2020 (pismo MIR do IZ RPO w tej sprawie stanowi
załącznik 6).

Ad. 3
 Podsumowanie prac Grupy roboczej ds. adaptacyjności i transferu wiedzy przy KM
PO KL stanowi prezentacja przygotowana przez Konfederację Lewiatan (załącznik 7)
 Przedstawicielka Lewiatana, który miał możliwość przewodniczyć pracom Grupy
podkreśliła, że Grupa stanowiła wyjątek w systemie - była jedyną grupą powołaną
w ramach KM PO KL prowadzoną przez partnera spoza administracji. Podkreślała
duże znaczenie dla reprezentowanej organizacji takiej możliwości partnerskiej
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współpracy z administracją centralną i regionalną, która pozwalała na aktywny udział
w kształtowaniu systemu wsparcia adaptacyjności w latach 2007-2013, a także
w programowaniu wsparcia na lata 2014-2020. Prowadzenie Grupy pozwoliło na
aktywne oddziaływanie na agendę prac w tym zakresie, nawiązanie współpracy
z kluczowymi instytucjami i realne reprezentowanie interesów i potrzeb
przedsiębiorstw w obszarze adaptacyjności. Podziękowała za zaufanie ze strony IZ PO
KL oraz owocną współpracę ze wszystkimi organizacjami zaangażowanymi w prace
Grupy.
 Przedstawicielka IZ PO KL także wyraziła pozytywną ocenę dotyczącą prac Grupy
oraz doceniła jej wysoką efektywność na tle analogicznych ciał powołanych przy KM
PO KL. Zapewniła także o rekomendowaniu tego modelu prowadzenia grupy roboczej
(przewodnictwo partnera spoza administracji) w systemie wdrażania EFS
w perspektywie finansowej 2014-2020.
Ad. 4
 W sprawach różnych poruszono temat kwalifikowania uczestników kształcenia
ustawicznego, z własnej inicjatywy, finansowanego z EFS w latach 2014-2020
do właściwego regionu. Obecni na spotkaniu przedstawiciele IZ RPO wyjaśnili, że
osoby kształcące się z własnej inicjatywy najprawdopodobniej będą mogły korzystać
ze wsparcia przewidzianej w RPO właściwego ze względu na miejsce rozliczania się
z podatku dochodowego. Nie jest to jednak jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta
kwestia. Zasady kwalifikowania uczestników do wsparcia w tym zakresie będą
określane na poziomie poszczególnych województw.

Załączniki:
1. Lista uczestników/uczestniczek spotkania
2. Krajowy Fundusz Szkoleniowy – prezentacja MPiPS
3. Podmiotowe systemy finansowania – wybrane informacje – prezentacja Konfederacji
Lewiatan,
4. Podmiotowe systemy finansowania w RPO - stan prac na lipiec 2015 r.
5. Stan prac nad przygotowanie PSF w województwie lubuskim – prezentacja Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
6. Pismo MIR w sprawie kryterium – wykorzystanie RUR
7. Podsumowanie prac Grupy ds. adaptacyjności – prezentacja Konfederacji Lewiatan

4

