Olsztyn, 24.02.2017 r.

Zestawienie pytań i odpowiedzi
dotyczących założeń konkursów ogłoszonych przez WUP w Olsztynie
w ramach Działania 10.2 RPO WiM

Pytanie 1. Czy subsydiowanym zatrudnieniem może być objęta cała grupa docelowa
projektu, czy tylko wybrane kategorie osób?
Zgodnie z zapisami Podrozdziału 3.5 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020 (dalej: Wytyczne) wsparcie w postaci zatrudnienia subsydiowanego jest
realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata
2014-2020 (Dz. U. poz. 1073) (dalej: Rozporządzenie).
Przepisy Rozporządzenia różnicują katalog osób, które mogą być objęte wsparciem w postaci
subsydiowanego zatrudnienia zależnie od rodzaju pomocy, jaką objęte jest to zatrudnienie.
Pomoc publiczna na subsydiowanie zatrudnienia, o której mowa w Rozdziale 5
Rozporządzenia, może dotyczyć wyłącznie:


pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, zgodnie z definicją
określoną w § 1, ust. 4;



pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji, zgodnie z definicją
określoną w § 1, ust. 5;



pracownika niepełnosprawnego, zgodnie z definicją określoną w § 1, ust. 6.

Zgodnie z przepisem § 10, ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia pomoc de minimis może być
przeznaczona na subsydiowanie zatrudnienia również innych kategorii pracowników.
Należy jednocześnie pamiętać, że każdy uczestnik projektu musi spełniać kryteria grupy
docelowej dotyczące statusu na rynku pracy (bezrobotni i bierni zawodowo) oraz
przynależności do jednej z pięciu grup defaworyzowanych (osoby długotrwale bezrobotne,
osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby o niskich
kwalifikacjach).
Pytanie 2. Jaka jest maksymalna kwota wsparcia na jednego uczestnika?
Przepisy Rozporządzenia oraz zapisy Wytycznych nie określają maksymalnej wysokości
wsparcia, jaką można przeznaczyć na subsydiowanie zatrudnienia jednej osoby. Niemniej
jednak, przy ustalaniu poziomu wynagrodzenia, które będzie podlegać subsydiowaniu należy
mieć na uwadze ogólne warunki kwalifikowalności wydatków, w tym ich efektywność, oraz
rynkowość stawek wynagrodzeń na stanowisku objętym subsydium płacowym.
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Pytanie 3. Czy subsydiowane zatrudnienie jest realizowane za zasadach pomocy
de minimis?
Zgodnie z przepisem § 10, ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia pomoc na subsydiowane zatrudnienie
może być udzielana na zasadach pomocy de minimis. W przypadku przekroczenia limitu
pomocy de minimis pomoc na subsydiowane zatrudnienie może być udzielona na zasadach
pomocy publicznej zgodnie z przepisami Rozdziału 5 Rozporządzenia.
Pytanie 4. Czy w projekcie można finansować koszty wyposażenia/doposażenia stanowiska
pracy?
Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być realizowana w ramach
projektu na zasadach analogicznych jak przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z
późn. zm.). Wsparcie udzielane jest na zasadach pomocy de minimis zgodnie z § 10, ust. 1 pkt
4 Rozporządzenia.
Pytanie 5. Jakie kategorie wydatków stanowią koszty kwalifikowalne w przypadku
subsydiowanego zatrudnienia?
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia kosztem kwalifikowalnym są koszty wynagrodzenia
pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzeń
obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresach wskazanych w §
10, ust. 1 pkt 3, lit. c oraz § 22, ust. 1 Rozporządzenia.
Pytanie 6. Czy pomocą publiczną/de minimis objęte są tylko koszty wynagrodzenia
pracownika, czy również inne formy wsparcia, w których uczestniczyła dana osoba?
Regułami pomocy publicznej lub pomocy de minimis objęte są wyłącznie koszty
subsydiowanego zatrudnienia stanowiące korzyść dla pracodawcy, bez kosztów innych form
wsparcia, z których korzysta w projekcie osoba bezrobotna.
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