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Uwagi związku pracodawców Dolnośląscy Pracodawcy do projektu kryteriów Schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB
1. Proponujemy, by w założeniach zmienić zapis w pkt.3. „Wykonawcą usług doradczych będą IOB” na „Wykonawcą
usług doradczych będą IOB oraz współpracujący na stałe z IOB przedsiębiorcy /np. eksperci lub doradcy
zewnętrzni prowadzący działalność gospodarczą/.
UZASADNIENIE: Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) nie dysponują na stałe odpowiednimi zasobami (ekspertami,
konsultantami ds. rozwoju biznesu), którzy będą świadczyć w sposób kompleksowy usługi doradcze dla firm MŚP.
Jak pokazała realizacja projektu pilotażowego na Dolnym Śląsku przez Bank Światowy na zlecenie Min.
Gospodarki, IOB nie mają wystarczającego potencjału ludzkiego w świadczeniu specjalistycznych usług
doradczych. Większość IOB zleca usługi na zewnątrz ekspertom lub doradcom biznesu, którzy prowadzą własną
działalność gospodarczą. Bardzo często dany IOB ma podpisaną umowę o stałej współpracy z firmą doradczą,
która świadczy specjalistyczne usługi na rzecz klientów IOB.
2. Kryterium „Zgodność założeń projektu grantowego z wytycznymi IZ RPO WD” – zwracamy uwagę, że formalnie
nie można ocenić zapisu tego kryterium, ponieważ bezpośrednio odwołuje do Wytycznych do realizacji projektów
grantowych w ramach działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości RPO WD 2014-2020 – schemat 1.3.C.2 Doradztwo
dla MŚP – projekty grantowe IOB. Prosimy o upublicznienie i podanie do konsultacji społecznych projektu
Wytycznych.
3. Kryterium „Analiza popytu na usługi doradcze dla MŚP” – prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego, jakie
będą dokładne wymagania związane z udokumentowaniem zapotrzebowania na usługi doradcze oferowane w
ramach projektu w ramach RPO WD? Jaka będzie wymagana aktualność dokumentu (1 rok, 2 lata, czy 3 lata?),
czy wystarczy, że Wnioskodawca powoła się na wyniki badań, i raportów ogólnodostępnych np. PARP czy NCBiR?
Naszym zdaniem, IZ RPO powinna wskazać czy określić minimalne wymagania dotyczące wykonania takiej analizy
na potrzeby projektu.
4. Kryterium „Ocena udzielonego wsparcia” – prosimy o dokładne wyjaśnienie, czy wykonanie oceny udzielonego
wsparcia będzie kosztem kwalifikowalnym w projekcie ? Z uwagi na ogólny zapis, prosimy o doprecyzowanie,
jakie powinny być minimalne wymagania IZ RPO dotyczące systemu oceny skuteczności udzielanego wsparcia w
trakcie trwania projektu oraz po jego zakończeniu.
5. Kryterium „Promocja projektu wśród potencjalnych grantobiorców”. Proponujemy całkowitą zmianę zapisu tego
kryterium, przeformułowanie zapisu.
Propozycja nowego kryterium brzmiałaby: Promocja projektu wśród potencjalnych grantobiorców z udziałem
regionalnych organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców.
Ocenie podlega, czy Wnioskodawca w ramach projektu grantowego będzie realizował działania informacyjnopromocyjne wśród potencjalnych grantobiorców przy współpracy regionalnych organizacji zrzeszających
przedsiębiorców i pracodawców (reprezentatywne organizacje pracodawców lub izby gospodarcze), a dzięki temu
zwiększy szansę na aktywizację podmiotów gospodarczych w zakresie korzystania z usług doradczych:
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- Wnioskodawca w ramach projektu nie zaplanował współpracy z regionalną organizacją zrzeszającą
przedsiębiorców i pracodawców – 0 pkt.;
- Wnioskodawca w ramach projektu zaplanował współpracę z 1 regionalną organizacją zrzeszającą
przedsiębiorców i pracodawców – 2 pkt;
- Wnioskodawca w ramach projektu zaplanował współpracę z 2 regionalnymi organizacjami
zrzeszającymi przedsiębiorców i pracodawców – 4 pkt.
UZASADNIENIE: postulujemy, aby większy ciężar działań informacyjno-promocyjnych był po stronie regionalnych
organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, które odgrywają ważną rolę w systemie wspierania
przedsiębiorczości w regionie, stymulowania innowacyjności i budowania sieci kooperacji/współpracy. Partnerzy
społeczni lepiej znają potrzeby swoich członków (firm), potrafią skuteczniej profilować działań promocyjne pod
kątem konkretnych branż przedsiębiorców, niż IOB z sektora publicznego. Takie włączenie organizacji biznesu
wpłynie na budowę i rozwój kapitału społecznego na Dolnym Śląsku, a także wzmocnienie jakości współpracy
pomiędzy IOB z sektora publicznego a środowiskami gospodarczymi.
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