
16 grudnia 2020 r. 

Posiedzenie plenarne 
Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców 

 
 

UWAGA – prace nad zmianą terminów realizacji Zadania COVID-19: 

 

Trwa proces legislacyjny dotyczący zmian i przedłużenia obowiązywania ustawy z 3 kwietnia 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych. 

PARP skierował do Operatorów pisma w sprawie prawdopodobnego wydłużenie działań projektowych, 

w tym rekrutacji, w ramach realizowanych przez Operatorów Zadania COVID-19 projektów.  

Poproszono Operatorów o: 

- przygotowanie i złożenie do PARP wniosków o zmiany w projekcie dotyczące przesunięcia daty 

zakończenia rekrutacji oraz daty zakończenia realizacji zadań COVID-19. 

Maksymalne dopuszczalne wydłużenie terminu rekrutacji to 31 marca 2021r., zaś projektu w zakresie 

zdań COVID-19 to 30 czerwca 2021 r. 

 

Decyzja jest uzależniona od ostatecznego brzmienia znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (status – ustawa 

skierowana do Senatu RP). 

 
 

1. Harmonogram wdrożenia Rekomendacji nr 2/2020 SRK w branży gospodarki odpadami w ramach 

konkursu PARP "Kompetencje dla sektorów 2”.  

 

 Cel konkursu - wybór operatorów działań szkoleniowych lub doradczych rekomendowanych przez 

Sektorowe Rady ds. Kompetencji.  

 

a) Alokacja II rundy konkursu „Kompetencje dla sektorów 2” 

Sektor odzysku materiałowego surowców 
Całkowity koszt 

projektu: 

Maksymalne 
dofinansowanie 

(tj. wartość usług): 

Wskaźniki: 
➢ min. 691 pracowników otrzyma wsparcie 
➢ min. 622 pracowników ukończy usługi rozwojowe 
 
Pracownicy MMŚP (max. 25% pracowników dużych 
przedsiębiorstw) – PKD 38 -Działalność związana ze 
zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem 
odpadów; odzysk surowców 

6 915 388,00 zł 

6 223 849,20 zł 
 

(wkład przedsiębiorców  

≥ 10% całkowitego kosztu 
projektu)  

 



b) Runda II: 

Ogłoszenie II rundy:   01.12.2020 r. 

Nabór:    od 4.01.2021 r. do 18.01.2021 r. 

Ocena wniosków konkursowych: 164 dni 

     (PARP planuje zakończenie oceny w ok. 4 msc.) 

 

c) Realizacja projektów w II rundzie: 

Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące 

*) Projekt rozpocząć się musi nie później niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia rundy konkursowej 

i zakończyć nie później niż 30 czerwca 2023 r. 

d) Realizacja projektu – Przedsiębiorca: 

▪ Przedsiębiorca wybierze z BUR usługi wynikające z rekomendacji SR. 

▪ W przypadku, gdy w BUR nie będą dostępne - Operator zamówi konkretną usługę przy 

wykorzystaniu funkcjonalności dostępnej w BUR lub zleci wykonanie tej usługi podmiotowi 

spełniającemu warunki w zakresie zapewnienia należytej jakości świadczenia usług.  

▪ Przedsiębiorca będzie zapisywać się na usługi w BUR zgodnie z Regulaminem BUR, a 

następnie opłaci je z własnych środków (tj. pokryje koszty usługi w 100%). 

o W przypadku gdy usługa będzie odbywać się poza BUR, Beneficjent pokryje koszty 

usługi, co do zasady, w 100%, z czego: 

- maksymalnie 80% kosztu usługi rozwojowej netto stanowić będzie dofinansowanie; 

- pozostała część (w tym VAT – jeśli dotyczy), pochodzić będzie z wkładu własnego 

przedsiębiorcy, który zostanie wniesiony przez niego na rachunek płatniczy podany przez 

Beneficjenta. 

Przedsiębiorca złoży do Beneficjenta dokumenty rozliczenia wsparcia. Będą to 

dokumenty potwierdzające: 

- poniesienie kosztu (np. faktura); 

- dokonanie płatności (potwierdzenie przelewu); 

- ukończenie usługi rozwojowej (jeśli usługa podlegała przepisom prawa, np. studia 

podyplomowe, dokument powinien być wydany zgodnie z przepisami). 

Potwierdzenie powinno zawierać ID wsparcia z BUR oraz ID usługi z BUR (może być 

na dodatkowym dokumencie wystawionym przez firmę szkoleniową/doradczą). 

UWAGA:  

W okresie prowadzenia przez Zadania COVID-19 przedsiębiorca może zwrócić się do Operatora z prośbą 

o wypłatę maksymalnie 50% kosztu usługi rozwojowej netto w formie zaliczki.  

Przedsiębiorca opłaci fakturę w całości ze środków pochodzących z zaliczki oraz ze środków własnych 

(stanowiących co najmniej 50% wartości usługi netto oraz VAT – jeśli dotyczy). 

Następnie przedsiębiorca złoży do Beneficjenta dokumenty rozliczenia wsparcia, po czym Beneficjent 

dokona na rzecz przedsiębiorcy refundacji w wysokości maksymalnie 30% wartości usługi netto. 



 

Typy usług rozwojowych – 29 usług 

 

2. Przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego funkcjonowania Rady przeprowadzonych na zlecenie 

PARP. 

 

W chwili obecnej trwają prace nad odbiorem zlecenia w zakresie ewaluacji (tj. zakończono etap prac z 

Radami Sektorowymi ds. kompetencji) – prace związane z odbiorem będą trwały do ok. 31.12.2020 r. 

Prezentacja wyników badania będzie miała miejsce w 1 kwartale 2021 r. 

 

INNE ewaluacje: 

I. Zrealizowane: 

➢ 1 „Raport horyzontalny analizujący sposoby odzwierciedlenia w regulaminach idei 

współpracy i reprezentacji branży w sektorowej radzie ds. kompetencji oraz cele i 

zasady działania Rady” 

➢ 17 raportów pn. „Analiza regulaminu działania Sektorowej Rady ds. Sektora” dla 17 rad 

sektorowych. 

II. Planowane: 

➢ 18.12.2020 r. – Posiedzenie RP ds. Kompetencji – prezentacja wniosków z przeglądu 

regulaminów SRK. 

➢ Spotkania z przedstawicielami sektorowych rad ds. kompetencji - Prezentacja na 

spotkaniu (styczeń 2021 r.) wniosków z przeglądu regulaminów rad sektorowych. 

 

3. Stan prac związany z badaniami BBKL: 

Adrianna Skorupska, Departament Analiz i Strategii 

 

 


