
 

 
W trosce o interesy Uczestników Projektu, na etapie opracowania szczegółowych procedur realizacji 

projektu, przeprowadziliśmy analizę ryzyka, której celem, było uproszczenie realizacji projektu 

i przeciwdziałanie możliwości wystąpienia negatywnych skutków m.in.: 

⎯ narastaniu wydatków niekwalifikowanych w projekcie, 

⎯ ponoszeniu dodatkowych strat (finansowych i czasowych) przez Operatora na rzecz 

prowadzenia procesów cywilno-prawnych, 

⎯ rozwarstwieniu Usługi Rozwojowej polegającym na wyborze przez Uczestników Projektu 

osobno kursów i osobno egzaminów certyfikujących, 

⎯ wydłużaniu się procedury nabywania kwalifikacji zawodowych dla Uczestników Projektu, 

⎯ trudności w rozliczaniu wkładu własnego wnoszonego przez Uczestników Projektu za usługi 

rozwojowe w wyniku wpłat przez Uczestników Projektu kwot niezgodnych z zapisami umowy 

z Operatorem (zbyt dużych/małych kwot). 

W ramach przeciwdziałania pojawieniu się w/w ryzyk, Operator proponował ujednolicenie zasad dla 

Kandydatów i Uczestników Projektu, w związku z wybranymi przez nich ścieżkami finansowania, tak 

aby w rezultacie Uczestnik Projektu zawsze (w przypadku każdej z 3-ch ścieżek finansowania) wpłacał 

wkład własny bezpośrednio do Instytucji Szkoleniowej (i/lub certyfikującej), natomiast Operator aby 

prefinansował, refinansował lub wystawiał promesę na kwotę dofinansowania (do kwoty wkładu 

własnego). 

Niestety Instytucja Pośrednicząca nie podzieliła obaw Operatora uzasadniając swoją decyzję faktem iż, 

podmiot realizujący szkolenie nie jest stroną umowy o dofinansowanie. Wynikiem czego, Instytucja 

Pośrednicząca nie ma możliwości wglądu w operacje na rachunkach bankowych Instytucji 

Szkoleniowych, co może budzić wątpliwości czy wkład własny został w ogóle wniesiony.  

Jednak to Operator jest gwarantem wniesienia wkładu własnego i sprawuje kontrolę nad całością 

przepływów finansowych oraz jest zobowiązany do udokumentowania operacji księgowych z tytułu 

m.in. kwalifikowalności wydatków, zgodnie z  § 7 pkt. 1) Umowy o dofinansowanie Projektu: 

„Beneficjent (Operator) zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą starannością, w szczególności 

do ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie oraz w sposób, który zapewni 

prawidłową i terminową realizację Projektu”. 

Wynikiem powyższych negocjacji i sugestii ze strony IP, jest zastosowanie trzech ścieżek wsparcia, 

których zapisy nie zostały ujednolicone. W celu ułatwienia zrozumienia zasad obowiązujących przy 

wyborze poszczególnych ścieżek wsparcia przez Kandydatów i Uczestników Projektu Operator 

przygotował poniższe zestawienie ukazujące podobieństwa i różnice występujące w poszczególnych 

ścieżkach wsparcia. 

  



 

 

 
PODOBIEŃSTWA WYSTĘPUJACE WE WSZYSTKICH ŚCIEŻKACH WSPARCIA 

 

 
ŚCIEŻKA A) PREFINANSOWANIE KOSZTU 

USŁUGI ROZWOJOWEJ 
ŚCIEŻKA B) UDZIELENIE PROMESY 
(FORMA BONU SZKOLENIOWEGO) 

ŚCIEŻKA C) REFUNDACJA KOSZTU USŁUGI 
ROZWOJOWEJ 

Umowa o 
dofinansowanie 
Usługi 
Rozwojowej 

Operator podpisuje z Uczestnikiem Projektu umowę dofinansowania Usługi Rozwojowej regulującą prawa i obowiązki stron 
wynikające z wybranej przez Uczestnika Projektu ścieżki, tj. wskazującą: 

− zakres tematyczny dofinansowanej usługi rozwojowej,  

− jednostkowy koszt usługi dla danego Uczestnika Projektu wraz z wyliczonym wkładem własnym, 

− termin realizacji wsparcia (kursu oraz certyfikacji), 

− zobowiązania Uczestnika Projektu do ukończenia przewidzianej dla niego ścieżki kształcenia wraz ze wskazaniem sankcji 
przewidzianych za ich niedopełnienie.  

Procedura 
rozliczenia Usługi 
Rozwojowej 

Uczestnik Projektu w ciągu 10 dni roboczych po zrealizowaniu Usługi Rozwojowej składa u Operatora wniosek rozliczeniowy wraz 
z niezbędnymi do rozliczenia dokumentami określonymi w umowie z Operatorem (np. certyfikat, zaświadczenie ukończenia, ankieta 
oceniająca usługę rozwojową, potwierdzenie udziału w egzaminie i jego wynik, faktura wystawiona na Uczestnika Projektu oraz 
opcjonalnie potwierdzenie zapłaty za egzamin). 

Wydłużenie 
terminu 
rozliczenia w 
szczególnych 
przypadkach 

W szczególnych przypadkach Operator może wydłużyć 10-dniowy termin na wniosek Uczestnika Projektu z podaniem przez Uczestnika 
Projektu przyczyny i terminu wydłużenia – zgodnie z wzorem wniosku dostępnym na stronie internetowej: 
http://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/


 

 
 

RÓŻNICE WYSTĘPUJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH ŚCIEŻKACH WSPARCIA 
 

 
ŚCIEŻKA A) PREFINANSOWANIE KOSZTU 

USŁUGI ROZWOJOWEJ 
ŚCIEŻKA B) UDZIELENIE PROMESY 
(FORMA BONU SZKOLENIOWEGO) 

ŚCIEŻKA C) REFUNDACJA KOSZTU USŁUGI 
ROZWOJOWEJ 

Dodatkowe 
procedury 
niezbędne do 
podpisania 
umowy  

PROCEDURA WEKSLOWA 
- podpisanie weksla in blanco przez 
Uczestnika Projektu, 
- przedłożenie deklaracji wekslowej do 
weksla in blanco z poręczeniem, przez 
wystawcę weksla, poręczyciela oraz jeśli 
dotyczy współmałżonka poręczyciela, 
oświadczenia poręczyciela oraz jeśli 
dotyczy współmałżonka poręczyciela, 
kwestionariusza poręczyciela). 

Brak. Brak. 

Procedura 
wnoszenia 
wkładu własnego 
i wnoszenia 
wpłaty za 
realizację usługi 
rozwojowej 

Operator wpłaca na konto Uczestnika 
Projektu wartość usługi pomniejszoną 
o wkład własny (stanowiący co do zasady 
10% wsparcia, tj. koszt kursu, walidacji 
wiedzy i proporcjonalne do tego koszty 
pośrednie).  
Uczestnik Projektu po otrzymaniu środków 
wnosi całość wartości usługi rozwojowej na 
konto Instytucji Szkoleniowej. 
Po zrealizowaniu usługi Uczestnik Projektu 
składa wniosek rozliczeniowy wraz z 
niezbędnymi do rozliczenia dokumentami 
określonymi w umowie z Operatorem do 
akceptacji przez Operatora. 

Uczestnik Projektu wnosi wkład własny na 
konto Operatora (stanowiący co do zasady 
10% wsparcia, tj. koszt kursu, walidacji 
wiedzy i proporcjonalne do tego koszty 
pośrednie). 
Operator udziela Uczestnikowi Projektu 
promesę (w formie bonu szkoleniowego na 
realizację Usługi Rozwojowej o określonej 
wartości oraz określonym terminie 
ważności), tj. obietnicę zapłaty całkowitego 
kosztu (kwota dofinansowania + wkład 
własny otrzymany od Uczestnika Projektu) 
wybranej przez Uczestnika Projektu usługi 
rozwojowej.  

Uczestnik Projektu opłaca samodzielnie 
całość wartości usługi (wkład własny + 
kwota dofinansowania) na konto Instytucji 
Szkoleniowej. 
Po zrealizowaniu usługi Uczestnik Projektu 
składa wniosek rozliczeniowy wraz z 
niezbędnymi do rozliczenia dokumentami 
określonymi w umowie z Operatorem. Po 
akceptacji wniosku rozliczeniowego przez 
Operatora, Operator refunduje koszty 
wybranej przez Uczestnika Projektu usługi 
do wysokości wkładu własnego. 



 

 

Następnie Uczestnik Projektu przekazuje 
bon do wybranej Instytucji Szkoleniowej. 
Instytucja Szkoleniowa na podstawie bonu, 
po zrealizowaniu usługi, wystawia fakturę 
na Uczestnika Projektu.  
Po zrealizowaniu usługi Uczestnik Projektu 
składa wniosek rozliczeniowy wraz 
z niezbędnymi do rozliczenia dokumentami 
określonymi w umowie z Operatorem. Po 
akceptacji wniosku rozliczeniowego przez 
Operatora, Operator dokonuje zapłaty do 
Instytucji Szkoleniowej. 

Wybór ścieżki 
wsparcia a wybór  
osobno kursu 
i osobno 
egzaminu 
certyfikującego 

Brak wpływu. Brak możliwości wyboru ścieżki b) 
w przypadku wyboru przez Kandydata/-kę 
usługi rozwojowej, w przypadku której 
koszt usługi rozwojowej ponoszony jest 
zarówno do Instytucji Szkoleniowej oraz do 
Instytucji Certyfikującej. 

Brak wpływu. 

Zmiany ścieżki 
dofinansowania* 

Uczestnik Projektu przed podpisaniem 
umowy z Operatorem ma możliwość 
zmiany wybranej przez siebie na etapie 
składania formularza rekrutacyjnego 
ścieżki wsparcia, jedynie w przypadku 
zmiany ścieżki wsparcia ze ścieżki a) na 
ścieżkę b) (z wyjątkiem usługi rozwojowej 
w przypadku której koszt usługi 
rozwojowej ponoszony jest zarówno do 
Instytucji Szkoleniowej oraz do Instytucji 
Certyfikującej) lub c).  

Uczestnik Projektu przed podpisaniem 
umowy z Operatorem ma możliwość 
zmiany wybranej przez siebie na etapie 
składania formularza rekrutacyjnego 
ścieżki wsparcia, jedynie w przypadku 
zmiany ścieżki wsparcia ze ścieżki b) na 
ścieżkę c). 

Operator nie dopuszcza możliwości zmiany 
wybranej na etapie składania formularza 
rekrutacyjnego ścieżki wsparcia. 



 

 

Dodatkowe 
kryterium 
rekrutacji – 
wybór ścieżki 
wsparcia** 

0 pkt 5 pkt 10 pkt 

*Ścieżka wsparcia może zostać zmieniona jedynie na pisemny wniosek Uczestnika Projektu.  
**Operator informuje jednocześnie, że w przypadku zmiany ścieżki wsparcia przez Uczestnika Projektu liczba punktów uzyskana przez Uczestnika Projektu 
na etapie oceny formularza rekrutacyjnego nie ulega zmianie 

 


