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Pytanie: Czy uczestnikom KIS wnioskodawca (OPS) obligatoryjnie musi przyznać
stypendium za udział w szkoleniach/kursach o którym mowa w art.72 ust1 pkt. 1 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?
Odpowiedź: Wnioskodawca nie musi obligatoryjnie przyznawać stypendium za udział w
szkoleniach/kursach.
Pytanie : Czy jest możliwość odstąpienia od wypłaty stypendium na rzecz przyznania
zasiłku aktywizacyjnego przez OPS ze środków własnych jednostki, stanowiących w
projekcie wkład własny?
Odpowiedź: Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. OPS ma
prawo do wypłacania następujących świadczeń: zasiłek celowy, zasiłek specjalny, zasiłek
okresowy, zasiłek stały. W związku z powyższym nasuwa się pytanie, czy wskazany przez
Wnioskodawcę „zasiłek aktywizacyjny” zawiera się w którejś z grup przytoczonych zasiłków i
czy mieszczą się w kompetencjach OPS oraz czy OPS ma podstawę prawną do udzielania
takiej formy wsparcia. Dodatek aktywizacyjny wypłacany jest przez Powiatowe Urzędy Pracy
zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
Należałoby doprecyzować kwestię rodzaju zasiłku oraz sposobu jego wypłacania w czasie
realizacji projektu aby stwierdzić czy może być on uznany za wkład własny w projekcie.
Pytanie: Czy w ramach KIS dozwolone jest zaplanowanie warsztatów wyjazdowych
ekonomii społecznej (m.in do przedsiębiorstw społecznych) w ramach dobrych praktyk i
promowania ekonomii społecznej? Jeśli tak to w jakiej formie należy zapisać tego typu
warsztaty (na co je rozbić w budżecie np. transport, zakup usługi szkoleniowej, bilety wstępu,
obiad)?”
Odpowiedź: W ramach KIS dozwolone jest zaplanowanie warsztatów wyjazdowych pod
warunkiem, iż mają one na celu aktywizację społeczną lub zawodową uczestników projektu.
Warsztat wyjazdowy powinien zostać przedstawiony jako zadanie, które będzie realizowane
w ramach projektu. Opis zadania powinien być zgodny z Instrukcją wypełniania wniosku o
dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS.
Poszczególne pozycje w budżecie projektu związane z realizacją zadania muszą być zgodne
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
Planowane koszty związane z zadaniem muszą być także zgodne z załącznikiem nr 4
Regulaminu konkursu. Ponadto pozycje w szczegółowym budżecie muszą być spójne z
opisem zadania. Wydatek taki będzie analizowany pod katem racjonalności, efektywności
oraz spójności z celem głównym Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne „Aktywne
włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i
wzmocnienie ich sytuacji społeczno-zawodowej”.

