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	��pytania I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSÓW 10.2.1 I 10.4.1 rpowś   ��
	Czy we wniosku o dofinansowanie należy wybrać wszystkie wskaźniki  rezultatu i produktu z listy rozwijanej, nawet jeżeli nie przewiduje się uczestnictwa np. osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa? ��Wnioskodawca jest zobowiązany do podania we wniosku wszystkich wskaźników przedstawionych w tabeli „zakładane efekty konkursu wyrażone wskaźnikami”, w części 2.4 regulaminu konkursu, nawet jeżeli mają zerową wartość. Oprócz wymienionych na liście wnioskodawca może określić własne wskaźniki, zgodnie ze specyfiką projektu oraz oczywiście wskaźniki efektywności zatrudnieniowej. �Wyjątek dotyczy „liczby miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej” oraz „liczby osób, które otrzymały środki na podjecie działalności gospodarczej” w konkursie 10.2.1, ponieważ wsparcia dotacyjnego w tym przypadku mogą udzielać wyłącznie PUP-y i MUP.� Proszę o doszczegółowienie czy w konkursie 10.2 określenie „niskie kwalifikacje” odnosi się do osób z wykształceniem na poziomie nie wyższym niż średnie (ISCED 3) czy gimnazjalnym i poniżej (ISCED 2)? ��Dla konkursu RPSW.10.02.01-IP.01-26-036/16 osoby o niskich kwalifikacjach zostały zdefiniowane jako posiadające wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Zwracam uwagę, że w kryteriach dostępu efektywność zatrudnieniowa została wskazana dla wszystkich grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym  właśnie dla grupy osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. ��
	�Kto powinien dokonywać oceny formalnej formularza rekrutacyjnego? Czy koszty oceny formalnej stanowią koszt pośredni czy bezpośredni?��Odpowiedni dobór zespołu dokonującego rekrutacji uczestników leży w gestii wnioskodawcy. Formularz rekrutacyjny wypełniony przez kandydata będzie oceniany, zgodnie z Wytycznymi  WUP (załącznik nr 8 do regulaminu konkursu),  przez dwóch losowo wybranych członków komisji rekrutacyjnej, zgodnie z zakresem przewidzianym w karcie oceny formularza rekrutacyjnego. Należy wziąć jednocześnie pod uwagę, że częścią formularza rekrutacyjnego jest np. badanie predyspozycji kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej, które przeprowadzić powinna osoba odpowiednio merytorycznie przygotowana. Dlatego też dopuszczalne jest umieszczenie oceny formularza rekrutacyjnego w kosztach bezpośrednich. ���Jakie wymagania (np. wykształcenie, doświadczenie) powinien spełniać doradca świadczący usługę doradczą przed uzyskaniem dotacji oraz w ramach wsparcia pomostowego?�Osoba świadcząca usługi doradcze przed i po uzyskaniu dotacji musi posiadać wiedzę merytoryczną �w zakresie, którego będzie dotyczyło doradztwo. Zwrócić należy uwagę, że zgodnie z Wytycznymi WUP doradztwo wstępne powinno być poprzedzone rzetelną analizą i diagnoza, aby w jak największym stopniu sprostać potrzebom, oczekiwaniom oraz predyspozycjom grupy docelowej. �W przypadku doradztwa realizowanego w ramach wsparcia pomostowego doradztwo jest natomiast usługą specjalistyczną, indywidualnie dostosowaną ze względu na specyfikę prowadzonej działalności i tymi przesłankami należy się kierować przy wyborze doradcy.����������                                                                 ��
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