Wykaz zmian w Regulaminie wsparcia opublikowanym w dniu 04.10.2021r. i
obowiązującym od dnia 08.10.2021r .
§ 2 pkt 23 – doprecyzowanie nazwy zgodnie z aktualnym Regulaminem Bazy Usług
Rozwojowych
Podmiot Świadczący Usługi Rozwojowe (zwany też Dostawcą Usług) przedsiębiorca lub instytucja, którzy świadczą usługi rozwojowe i dokonują rejestracji
w Bazie Usług Rozwojowych w trybie określonym w regulaminie BUR.
§ 7 pkt 9 – doprecyzowanie zapisu dot. kwalifikowania usługi doradczej
Operator zastrzega możliwość uznania kosztu usługi doradczej, której charakter
wskazuje na usługę szkoleniową, za niekwalifikowany lub kwalifikowany w wysokości
jak dla realizacji usługi szkoleniowej.
§ 4 pkt 19 – w przypisie: dodanie informacji o możliwości zawarcia umowy w oparciu
o podpis kwalifikowany w szczególnych, uzasadnionych przypadkach
[4]Operator może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na zawarcie umowy
w oparciu o podpis kwalifikowany. Dopuszcza się zastosowanie kwalifikowanego
podpisu elektronicznego (np. wewnętrznego - PADES).
§ 10 pkt 10 a) – usunięcie zapisu dot. terminu uregulowania nadwyżki ceny za
godzinę usługi.
Cena jednej godziny usługi jest wyższa od określonego limitu – Operator/Partner
przekazuje Podmiotowi Świadczącemu Usługę Rozwojową za każdy bon kwotę do
wysokości limitu określonego dla tego rodzaju Usługi rozwojowej (nadwyżkę ceny za
godzinę usługi reguluje Przedsiębiorstwo).
§ 5a ust. 8 (Regulamin obowiązujący od 01.02.2021) – usunięcie zapisu
§ 5a ust. 2 – dodanie przeniesionego zapisu z pkt 5c
2. Podmiot Świadczący Usługi Rozwojowe w formie zdalnej jest zobowiązany do
przekazania Operatorowi wszelkich danych dostępowych niezbędnych do
monitorowania usługi w czasie rzeczywistym, tj. umożliwienie
Operatorowi/Partnerowi audiowizualnego kontaktu z uczestnikami usługi będącymi

uczestnikami projektu „Sądeckie Bony Szkoleniowe” i osobą wykonującą usługę, w
czasie trwania usługi, w szczególności poprzez uwidocznienie wizerunków osoby
wykonującej usługę oraz każdego Uczestnika Projektu „Sądeckie Bony Szkoleniowe”
(uczestników usługi).
§ 5a ust. 6, 7, 8 – dodanie zapisów
6. Operator może w szczególnie uzasadnionych przypadkach[6], na wniosek
Podmiotu Świadczącego Usługę Rozwojową, wyrazić zgodę na częściowe lub pełne
odstąpienie od obowiązku określonego w ust. 5.
7. Wniosek o którym mowa w ust. 6, składany jest w nieprzekraczalnym terminie 4
dni przed dniem rozpoczęcia usługi rozwojowej[7] w formie elektronicznej[8] (na
adresy wskazane w § 1 ust. 4) lub tradycyjnej (dla oceny zachowania terminu
decyduje data dostarczenia dokumentu do Punktu Obsługi).
8. Wyrażenie zgody wskazanej w ust. 6 może być uwarunkowane dostarczeniem
dodatkowych dokumentów w szczególności potwierdzających obecność Uczestnika.
6

Oznacza to, że w składanym wniosku Podmiot Świadczący Usługi Rozwojowe musi opisać jakie są

przyczyny braku możliwości nagrywania oraz wskazać czy istnieją, a jeśli tak to jakie, dokumenty które
pozwolą nam zweryfikować obecność Uczestnika podczas realizacji usługi rozwojowej. Należy
pamiętać, że odstąpienie od obowiązku nagrywania może zostać wydane jedynie w wyjątkowych
przypadkach.
7

Oznacza to, że jeśli usługa rozwojowa rozpoczyna się na przykład 10-tego dnia miesiąca to wniosek

musisz złożyć najpóźniej do końca 6-go dnia miesiąca.
8

Przesłany dokument musi zostać uwierzytelniony. Dopuszcza się zastosowanie kwalifikowanego

podpisu elektronicznego (wewnętrznego - PADES) albo profilu zaufanego (z wykorzystaniem strony
https://moj.gov.pl/)

Wykaz zmian w Załączniku nr 1 do Regulamin wsparcia w zakresie
podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadr Przedsiębiorstw w ramach
Podmiotowego Systemu Finansowania RPO WM na lata 2014-2020
§ 5 ust. 16 – doprecyzowanie związane ze zmianą w Regulaminie wsparcia (§ 10 pkt
10 a))
16. Rozliczenie bonów dokonywane jest do wysokości kosztów rzeczywistych usługi
z uwzględnieniem wartości bonów oraz limitu na Przedsiębiorstwo i Pracownika oraz
limitów pomocy publicznej lub pomocy de minimis. W przypadku, gdy cena jednej

godziny Usługi rozwojowej jest wyższa od wartości bonu Przedsiębiorstwo
zobowiązuje się do pokrycia nadwyżki ceny. W przypadku, gdy cena za godzinę
Usługi rozwojowej jest niższa niż wartość bonu, Operator dokonuje zwrotu do
Przedsiębiorstwa nadpłaconego wkładu własnego w stosunku do faktycznie
poniesionego kosztu Usługi rozwojowej.
§ 4 ust. 4 lit. p – doprecyzowanie zapisu
p. świadczone są w formie e-learningowej (lub tożsamej).

