
 
 
 

 

 

 

 

        
 

ZMIANA nr 1  
do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/21 

 

W rozdziale nr 3.2 Kryteria dostępu w części dotyczącej KRYTERIUM DOSTĘPU NR 5 w 

WARUNKACH DO SPEŁNIENIA KRYTERIUM w ppkt a) usunięty zostaje zapis: „Jeśli to 

zasadne, zamiast „siedzibę” możliwe jest wskazanie: oddziału, filii itp.” oraz w ZASADACH 

OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIUM I MOŻLIWY ZAKRES DO UZUPEŁNIENIA/ 

POPRAWIENIA w myślniku nr 4 usunięty zostaje zapis: „lub dodatkową/oddział/filie”. 

Ponadto dodano zapis:  

„UWAGA: W niniejszym kryterium siedziba jest rozumiana jako miejsce położenia podmiotu 

wskazane w koncesji, zezwoleniu lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców lub innym odpowiednim rejestrze. Tym samym, 

jeżeli Wnioskodawca prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego wymagany rodzaj 

działalności (posiada np. oddział lub filię), jednak siedziba podmiotu zarejestrowana jest w 

innym województwie, wówczas zapisy kryterium nie są spełnione.” 

 

W związku z powyższym, zapisy Regulaminu po zmianach w rozdziale 3.2 Kryteria dostępu w 

części dotyczącej KRYTERIUM DOSTĘPU NR 5, są następujące: 

 

KRYTERIUM DOSTEPU NR 5: 
Beneficjent: 
- działa jako organizacja pozarządowa (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie) lub jako agencja zatrudnienia, 
- w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie od co najmniej 3 lat prowadzi działalność w zakresie 
aktywizacji zawodowej na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt, 
- posiada siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt. 
Projekt nie jest realizowany w partnerstwie. 
 
UZASADNIENIE: 
Kryterium ma na celu zapewnienie, że projekt realizowany jest przez podmiot posiadający 
odpowiednie doświadczenie i możliwości organizacyjne do efektywnego wspierania osób młodych. 
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny merytorycznej na podstawie treści wniosku. 
 
WARUNKI DO SPEŁNIENIA KRYTERIUM: 
a) We wniosku o dofinansowanie w części 4.4 Doświadczenie wnioskodawcy i partnerów, należy 

zawrzeć następujące zapisy:  
- „Wnioskodawca działa jako organizacja pozarządowa (w rozumieniu ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie)” lub „Wnioskodawca działa jako agencja zatrudnienia 
(posiada wpis do KRAZ)”; 
- „Wnioskodawca do dnia złożenia niniejszego wniosku o dofinansowanie posiada … [okres] 
doświadczenia w prowadzeniu działalności w zakresie aktywizacji zawodowej na terenie … 
[obszar]”, gdzie [okres] musi stanowić co najmniej 3 lata, a [obszar] musi znajdować się na 
terenie województwa wielkopolskiego; 
- „Wnioskodawca posiada siedzibę … [obszar]”, gdzie [obszar] ma miejsce w województwie 
wielkopolskim (możliwe wskazanie miejscowości/adresu na terenie województwa 



  

 
 

wielkopolskiego) i jest zgodny lub mieści się w Obszarze realizacji projektu wskazanym w pkt 1.8 
wniosku o dofinansowanie.  

b)  We wniosku o dofinansowanie w części 2.9 Partnerzy nie należy wykazywać żadnego podmiotu. 
Z treści wniosku o dofinansowanie nie może wynikać, iż projekt jest realizowany w partnerstwie. 

 
ZASADY OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIUM I MOŻLIWY ZAKRES DO UZUPEŁNIENIA/POPRAWIENIA: 
- IOK zastrzega sobie prawo do weryfikacji statusu Wnioskodawcy w rejestrach zewnętrznych (np. 
KRAZ); niefigurowanie w odpowiednich rejestrach zewnętrznych  będzie skutkować niespełnieniem 
kryterium i odrzuceniem projektu; 
- w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie posiadał odpowiedni status/wpis, fakt zawarcia we 
wniosku odpowiedniego oświadczenia o posiadanym statusie będzie możliwy do uzupełnienia na 
etapie negocjacji; 
- brak oświadczenia dot. posiadanego doświadczenia, czasu jego trwania w wymaganym zakresie i 
na wymaganym obszarze, a także gdy zapisy wniosku o dofinansowanie nie będą potwierdzały 
posiadania wymaganego doświadczenia (zakres, czas i obszar), będzie skutkować niespełnieniem 
kryterium i odrzuceniem projektu; 
- IOK zastrzega sobie prawo do weryfikacji miejsca siedziby Wnioskodawcy w rejestrach 
zewnętrznych (np. CEIDG, KRS) - kryterium w zakresie siedziby jest spełnione, jeśli Wnioskodawca 
posiada siedzibę główną w województwie wielkopolskim; brak siedziby w województwie 
wielkopolskim będzie skutkować niespełnieniem kryterium i odrzuceniem projektu; oświadczenie o 
siedzibie będzie możliwe do uzupełnienia na etapie negocjacji (jeśli dotyczy); 
- powyższe WARUNKI DO SPEŁNIENIA KRYTERIUM stanowią minimalny zakres pozwalający 
stwierdzić spełnienie niniejszego kryterium dostępu; w zależności od specyfiki danego projektu 
może być niezbędne zawarcie dodatkowych informacji/zapisów we wniosku o dofinansowanie, co 
będzie stanowić przedmiot negocjacji niniejszego projektu. 
 
UWAGA: W niniejszym kryterium siedziba jest rozumiana jako miejsce położenia podmiotu 
wskazane w koncesji, zezwoleniu lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
albo w rejestrze przedsiębiorców lub innym odpowiednim rejestrze. Tym samym, jeżeli 
Wnioskodawca prowadzi na terenie województwa wielkopolskiego wymagany rodzaj działalności 
(posiada np. oddział lub filię), jednak siedziba podmiotu zarejestrowana jest w innym województwie, 
wówczas zapisy kryterium nie są spełnione 

 

UZADADNIENIE: Wprowadzenie przedmiotowej zmiany wynika z innej interpretacji zapisów kryteriów 

dokonanej przez Instytucję Zarządzającą PO WER w stosunku do pierwotnie dokonanej w Regulaminie 

konkursu przez Instytucję Organizującą Konkurs – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. 

Wprowadzenie nowej interpretacji jest natomiast konieczne dla spójnego podejścia do oceny danego 

kryterium przez wszystkie Instytucje Ogłaszające Konkurs w PO WER. Ponadto wprowadzenie 

przedmiotowej zmiany ma na celu zapewnienie realizacji wsparcia oferowanego w projektach przez 

podmioty posiadające najlepsze możliwości do jego efektywnej realizacji w regionie. 

Zmiana nr 1 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/21 obowiązuje od 16.04.2021 r. 

i ma zastosowanie do wszystkich Wnioskodawców aplikujących o środki w niniejszym konkursie. 

Jednocześnie informuję, iż pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. 

 
 
 
 

 
Poznań, 16-04-2021r. 


