
 
 

WYKAZ ZMIAN do Regulaminu wsparcia obowiązującego od 14.06.2022 

 

Regulamin wsparcia w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadr 

Przedsiębiorstw w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania  

RPO WM na lata 2014-2020 

 

§ 1 ust. 5 – aktualizacja terminu realizacji projektu  

Projekt realizowany jest w terminie od 01.02.2020 r. do 30.09.2023 r. Wsparcie dla 

Przedsiębiorców i ich pracowników planowane jest od czerwca 2020 r. 

 

 § 1 ust. 7 – aktualizacja celu głównego 

7. Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności do usług rozwojowych dla 

623 MŚP z terenu subregionu sądeckiego i ich 2056 ich pracowników w okresie 44 

m-cy od rozpoczęcia projektu przez umożliwienie skorzystania z bonów rozwojowych 

za pośrednictwem systemu informatycznego. 

§ 4 ust. 3 doprecyzowanie zapisu 

3. Operator zastrzega możliwość podziału rekrutacji na nabory o określonym terminie 

otwarcia i zamknięcia, zasięgu terytorialnym, uwzględnieniu różnych grup 

docelowych lub liczby pracowników (zgodnie z tabelą § 8 ust.3). 

§ 4 ust. 5 doprecyzowanie zapisu 

5 . Jeden podmiot może skorzystać ze wsparcia w ramach Projektu wielokrotnie pod 

warunkiem spełniania przy każdorazowym ubieganiu się o wsparcie warunków 

obowiązujących w Projekcie oraz pod warunkiem, że łączna liczba bonów  przyznana 

danemu podmiotowi nie przekracza limitów określonych w Regulaminie (do limitu 

bonów będących w dyspozycji Przedsiębiorstwa nie wlicza się bonów, które utraciły 

ważność). 

§ 5a pkt. 5a aktualizacja terminu 

5. a) Rejestrowania audiowizualnego usługi (obejmującego pełen czas merytorycznej 

realizacji zajęć) i archiwizowania nagrań do 30 września 2023 r. (…) 

 

§ 5a pkt. 5b aktualizacja terminu 



 
5. b) umożliwienia Operatorowi/Partnerowi zdalnego dostępu i odtwarzania nagrań, 

o których mowa w punkcie a) w terminie do dnia 30 września 2023 (…) 

 

 § 5 ust. 10 – aktualizacja terminu 

Realizacja Usługi rozwojowej, o dofinansowanie której ubiega się Przedsiębiorca, 

może rozpocząć się po podpisaniu umowy wsparcia, wpłacie wkładu własnego i 

nadaniu przez Operatora/Partnera ID wsparcia w systemie BUR oraz, co do zasady, 

zakończyć nie później niż 31 sierpnia 2023 r. W uzasadnionych przypadkach i za 

uzyskaniem zgody Operatora/Partnera, możliwe jest wydłużenie wskazanego 

terminu. Ponadto, usługa musi zostać rozliczona w nieprzekraczalnym terminie 

15.09.2023 r. 

 

Dokument został również zaktualizowany pod kątem aktów prawnych. 

 

Wykaz zmian w Załączniku nr 6 – Umowa powierzenia przetwarzania danych 

osobowych – aktualizacja terminu 

§ 1 ust. 17 

17. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych Operatorowi/Partnerowi może 

być wykonywane do dnia 30 września 2023 roku (…) 

 


