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          Łódź, 24.06.2020 

Suplement do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w Projekcie pn. "Strefa RozwoYou 2” 

 

 
Suplement powstał w celu poinformowania o zmianach w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 
pn. „Strefa RozwoYou 2” wprowadzonych na podstawie zapisu § 9 Regulaminu  rekrutacji 
i uczestnictwa w Projekcie pn. "Strefa RozwoYou 2” realizowanego w ramach Podmiotowego Systemu 
Finansowania w Województwie Łódzkim. 
  
Uznaje się, że Suplement do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. "Strefa RozwoYou 2” 
jest integralną częścią ww. Regulaminu, a opisane w nim zmiany będą funkcjonować do momentu wycofania ich 
przez Operatora.  
 

Operator informuje, że na podstawie zapisu § 9 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. "Strefa 

RozwoYou 2” dokonuje się zmian w ww. Regulaminie. Zgodnie ze Standardami Świadczenia Usług Realizowanych 

Zdalnie z dnia 23.03.2020 r. z późn. zm. opublikowanymi na stronie Bazy Usług Rozwojowych: 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, przekazuje się szczegółowe wytyczne realizacji takich usług i ich 

kwalifikowalności w ramach Projektu pn. „Strefa RozwoYou 2”. Poniżej przedstawione zmiany zastępują 

wcześniejsze zapisy Regulaminu i odnoszą się do wskazanych zagadnień. 

1. Operator umożliwia realizację usług w formie zdalnej z zachowaniem Wytycznych dotyczących 

standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu Ministerstwa Funduszy 

i Polityki Regionalnej opracowanych w porozumieniu z PARP. 

2. W ramach Projektu ”Strefa RozwoYou 2” możliwa jest realizacja w formie zdalnej usług rozwojowych, 

których specyfika pozwala na przeprowadzenie ich w formule zdalnej (wyjątkiem są te usługi, bądź 

części usług, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami 

zdalnymi). 

3. Usługi muszą odbywać się w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line oraz 

zapewnieniem równego dostępu dla wszystkich uczestników usługi. 

4. Usługi typu e-learning (nierealizowane w czasie rzeczywistym, a wyłącznie poprzez działania 

uczestnika na platformie) nie będą kwalifikowane.  

5. Usługi realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym, to usługi odbywające się z wykorzystaniem 

połączeń on-line w taki sposób, że trener prowadzi usługę w czasie rzeczywistym, w formie 

umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie usługi. Liczba uczestników 

szkolenia (do 15 osób) winna umożliwić wszystkim interaktywną swobodę udziału we wszystkich 

przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie 
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ekranu itp.). Materiały dydaktyczne mogą przybrać formę e-podręczników, plików dokumentów 

przygotowanych w dowolnym formacie, materiałów VOD, itp. Ograniczenie dotyczące liczby 

uczestników nie dotyczy studiów podyplomowych (niezależnie od terminu ich rozpoczęcia) 

oraz usług będących w trakcie realizacji w dniu publikacji Wytycznych tj. 23.03.2020 r. Możliwe 

jest również odstępstwo od tej zasady dla usług, które jeszcze się nie rozpoczęły ale do 

23.03.202 r. zostały już podpisane z Operatorem umowy na ich realizację w grupach liczących 

więcej niż 15 osób. 

6. Karta usługi musi zostać przygotowana zgodnie z opracowaną  przez PARP Instrukcją wypełniania 

Karty usługi świadczonej zdalnie. 

7. Zapis uczestników na usługę może odbyć się najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem usługi.  

8. Lista uczestników musi zostać zamknięta najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem. 

9. Kwalifikowany będzie tylko koszt poniesiony na realizację usługi dla uczestników, których zapis na 

usługę został dokonany z wykorzystaniem ID Wsparcia nadanym przez Operatora. 

10. Operator na podstawie użytego ID wsparcia zwraca się do PŚUR z prośbą o przekazanie mu danych 

dostępowych do danej usługi. PŚUR ma obowiązek przekazać Operatorowi dane dostępowe do 

planowanej usługi niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed jej rozpoczęciem, 

wysyłając je na adres: info@strefarozwoju.lodz.pl. Dostęp do usługi ze strony Operatora nie 

może wymagać żadnych dodatkowych uwierzytelnień. W przypadku braku dostępu dla 

Operatora usługa zostanie uznana za niekwalifikowaną z powodu braku możliwości jej 

monitorowania.  

11. W ramach usług przekształconych z formy stacjonarnej na formę zdalną PŚUR ma obowiązek 

uzyskać akceptację zmiany formy usługi od każdego z uczestników usługi oraz przechowywać 

ją np. w postaci zarchiwizowanej korespondencji mailowej. Na wezwanie Operatora PŚUR musi 

przekazać zgody otrzymane od uczestników usług. 

12. PŚUR powinien zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich uczestników na 

szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu 

raportu na temat obecności / aktywności uczestników, czy też zebranie od uczestników potwierdzeń 

przekazanych mailem, że uczestniczyli w szkoleniu. Na tej podstawie powinna zostać sporządzona 

lista obecności na szkoleniu). Równocześnie Operator wymaga podpisania przez uczestników usługi 

rozwojowej cyfrowej listy obecności udostępnionej przez Operatora w ISOBR, która jest podpisywana 

przez uczestników w każdym dniu trwania usługi. 

13. W przypadku zdalnych usług szkoleniowych (szkolenie, studia podyplomowe, usługa o charakterze 

zawodowym) usługa musi być rejestrowana / nagrywana. Nie ma obowiązku rejestrowania / 

nagrywania wizerunku uczestników (wideo), niemniej jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego, 

na nagraniu powinien być widoczny trener.  
14. PŚUR musi zapewnić uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód umożliwiających rejestrowanie / 

nagrywanie usługi. Nagrywanie usługi i udostępnianie nagrania do celów kontroli / audytu nie wymaga 

zgody trenera – jest obligatoryjne. Jeżeli trener nie wyrazi na to zgody, wówczas usługa nie może się 

odbyć. Udostępnienie nagrania do celów utrwalania efektów uczenia się jest opcjonalne i wymaga 

pozyskania przez PŚUR zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do takiego celu. Realizacja 
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formy zdalnej nie zwalania PŚUR z obowiązków związanych z badaniem efektywności wsparcia, w 

tym pomiaru kompetencji nabytych na szkoleniu. 

15. PŚUR ma obowiązek poinformować uczestników usługi o jej nagrywaniu na potrzeby kontroli oraz 

poinformować, że utrwalony wizerunek w celu potwierdzenia kwalifikowalności może być 

przetwarzany w programowych zbiorach danych osobowych w zakresie Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. PŚUR zobowiązany jest uzyskać zgodę 

od każdego uczestnika na wykorzystywanie nagrania do takiego celu. Zgoda taka na wezwanie musi 

zostać przekazana do Operatora. 

16. Całość usługi musi być rejestrowana / nagrywana, a uczestnicy oraz Operator po jej zakończeniu 

muszą mieć zapewniony dostęp do jej zapisu. Nagranie musi być oznaczone dokładnym czasem 

przeprowadzenia usługi oraz udostępnione Operatorowi w formacie umożliwiającym odtworzenie go 

za pomocą ogólnodostępnego, darmowego oprogramowania. Dostęp do utrwalonego zapisu usługi 

dla Operatora i uczestników PŚUR musi zapewnić co najmniej  przez okres konieczny do rozliczenia 

usługi rozwojowej. 
17. W przypadku zdalnych usług doradczych (coaching, mentoring, doradztwo) obowiązkowym 

dokumentem potwierdzającym realizację usługi jest Formularz wykonania usługi doradczej. 

Formularz wypełniony i potwierdzony zarówno przez doradcę jak i uczestnika doradztwa (zgodnie z 

ze wzorem: Formularz wykonania usługi doradczej wraz z potwierdzeniem MŚP wykonania 

usługi doradczej) należy przekazać do Operatora po zakończeniu usługi.  

18. PŚUR jest zobowiązany do umożliwienia Operatorowi przeprowadzenia kontroli usług realizowanych 

w formie zdalnej poprzez udzielenie na żądanie Operatora dostępu do prowadzonej usługi. 

19. PŚUR po zakończeniu usługi rozwojowej ma obowiązek wystawić i przekazać do MŚP dokument 

księgowy oraz zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze, zgodnie z zapisami Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących 

usługi rozwojowe, przy czym dokumenty te mogą mieć formę elektroniczną. 

20. Na żądanie Operatora PŚUR zobowiązany jest przedstawić kalkulację kosztów usługi rozwojowej. 

Operator ma prawo uznać usługę za niekwalifikowaną w przypadku niedostarczenia ww. dokumentu 

na żądanie Operatora. W przypadku niedopełnienia wymogu przedłożenia obligatoryjnych do 

rozliczenia usługi dokumentów MŚP zobowiązane jest pokryć ze środków własnych 100% wartości 

faktury/rachunku. 

 


