W związku konkursem nr POWR.05.04.00-IP.05-00-003/16 dot. kształcenia podyplomowego
lekarzy, IOK publikuje listę odpowiedzi na pytania, które zostały zgłoszone od potencjalnych
Projektodawców.

1. W Regulaminie Konkursu podają państwo kryterium dostępu: „Kryterium dostępu nr 5:
Maksymalna kwota dofinansowania udziału w kursie dla jednego uczestnika nie może
przekroczyć 4 000,00 PLN.” Weryfikacja dokonywana jest w następujący sposób:
„Oceniający sprawdza spełnianie kryterium na podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu - część V Budżet projektu, pkt 5.12.”W pkt 5.12 wniosku o dofinansowanie
wyliczony zostaje automatycznie „Koszt przypadający na jednego uczestnika” co nie jest
tożsame z maksymalną kwotą dofinansowania udziału w kursie dla 1 uczestnika, ponieważ
w projekcie uczestnik może brać udział w kilku kursach. Zgodnie z Regulaminem Konkursu
Przedmiotem Konkursu Wnioskodawca może realizować kursy z uwzględnieniem
wszystkich wymienionych obszarów tematycznych lub tylko wybranych i nie ma
ograniczenia co do udziału uczestników w więcej niż jednym kursie. Proszę o wyjaśnienie
rozbieżności.
Oceniający będą sprawdzać Kryterium dostępu nr 5: Maksymalna kwota dofinansowania
udziału w kursie dla jednego uczestnika nie może przekroczyć 4 000,00 PLN, na podst. pkt
5.12 wniosku o dofinansowanie tj. Koszt przypadający na jednego uczestnika, który nie może
przekroczyć 4000 PLN.
Kryterium zostało zapisane jako udział w kursie, gdyż w ramach przedmiotowego konkursu
wsparciem otrzymanym przez uczestnika projektu jest bezpłatny udział w danym kursie.
Wzór wniosku o dofinansowanie jest jednakowy dla całego Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, dlatego też zapis w pkt 5.12 jest ogólny.
Ponadto, jeden uczestnik może wziąć udział w kilku kursach, ale ogólna wartość jego udziału
we wszystkich kursach nie może przekroczyć 4000,00 PLN.
Dodatkowo informuję, że uczestnik projektu jest liczony wg nr PESEL, co oznacza, że jeśli
weźmie udział w kilku kursach do wskaźnika będzie wliczony tylko raz.
2. Proszę o informację, czy w ramach ogłoszonego konkursu na realizację projektów dot.
kształcenia podyplomowego lekarzy realizowanego w innych formach niż specjalizacje
możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie szkoleń realizowanych w formie e-learningu?
W ramach przedmiotowego konkursu nie przewidujemy dofinansowania szkoleń
realizowanych tylko w formie e-learningu. Szkolenia e-learningowe mogą być jedynie
dodatkowym elementem szkoleń.
3. Czy dany Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek w odpowiedzi na
przedmiotowy konkurs?

Regulamin konkursu nie ogranicza liczby składnych wniosków. Niemniej, w ramach projektu
mogą być organizowane różne kursy i nie ma potrzeby występowania
z oddzielnymi projektami dla różnych tematycznie kursów. Dlatego też IOK zaleca składanie
jednego wniosku przez danego Wnioskodawcę.
4. Wybór wykonawcy – czy jest dopuszczona możliwość odstępstwa od zasady
konkurencyjności w przypadku prowadzenia stałej współpracy z wykonawcą? Chodzi
o przypadek zatrudnienia wykładowców do prowadzenia szkoleń, którzy prowadzą własną
działalność gospodarczą i współpracują z Wnioskodawcą od wielu lat.
W przypadku prowadzenia stałej współpracy z wykonawcą nie ma możliwości odstąpienia od
zasady konkurencyjności.
5. Programy szkoleniowe pisane językiem efektów kształcenia – czy mamy powoływać na
zapisy jakiegoś dokumentu, standardów?
IOK nie wymaga odniesienia się do konkretnego dokumentu wskazującego na standardy
efektów kształcenia.
6. Czy przykładowe oferty do sprzętu dydaktycznego należy załączyć do wniosku?
Przykładowe oferty do sprzętu dydaktycznego nie należy załączać do wniosku
o dofinansowanie.
7. W regulaminie jest mowa o poprawie współpracy i komunikacji pomiędzy lekarzami POZ
i specjalistami jako jeden z efektów projektów w tym działaniu. Czy mamy przewidzieć
jakieś szkolenia w tym względzie?
Poprawa współpracy i komunikacji pomiędzy lekarzami POZ i specjalistami ma być efektem
prowadzonych w ramach programu szkoleń, nie zaś tematem szkolenia.
8. Czy w ramach projektu możliwe jest w celu przeprowadzenia kursu wynajęcie sali
u podmiotu zewnętrznego? Jeżeli tak to czy jest to koszt bezpośredni czy pośredni ? Czy
kwalifikowalny będzie koszt wynajmu sprzętu np. aparatu usg od podmiotu zewnętrznego
? Jeżeli tak to czy należy to zaliczyć do kosztów pośrednich czy bezpośrednich? Czy zakup
środków zużywalnych np. rękawiczki, żel do usg itp. (rzeczy konieczne do przeprowadzenia
ćwiczeń) są kosztem kwalifikowalnym? Jeżeli tak to czy należy go zaliczyć do kosztów
pośrednich czy bezpośrednich?
W ramach projektu możliwe jest przeprowadzenie kursu w sali wynajętej u podmiotu
zewnętrznego. Jest to koszt bezpośredni. Nie ma również wykluczenia odnoszącego się do
wynajmu sprzętu, który również traktowany jest jako koszt bezpośredni. Zakup środków
zużywalnych niezbędnych do prowadzenia kursów również jest kosztem kwalifikowalnym
w ramach kosztów bezpośrednich.
9. Czy lekarze zatrudnieni w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 Ustawy
o działalności leczniczej (instytucjonalnych) będą kwalifikowanymi uczestnikami szkoleń?
Czy jako ich zatrudnienie będzie uznane udzielanie świadczeń leczniczych na podstawie
bycia wspólnikiem albo właścicielem podmiotu, osobą prowadzącą działalność gospodarczą

i świadcząca sługi lecznicze osobiście? Czy w takich wypadkach potrzebna jest odrębna
umowa podmiotu z lekarzem, który udziela świadczeń?

Uczestnikami szkoleń mogą być lekarze zatrudnieni (bez względu na formę zatrudnienia)
zarówno w podmiotach, o których mowa w art. 4 Ustawy o działalności leczniczej, jak
również w podmiotach o których mowa w art. 5 Ustawy.
10. Czy lekarze POZ prowadzący własną działalność gospodarczą stanowić będą osoby
premiowane?
Lekarze POZ prowadzący własną działalność gospodarczą będą stanowić osoby premiowane
w projekcie.

