
 
 
 

 

 

 

 

        

 
ZMIANA nr 2  

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

W Regulaminie konkursu zmianie ulegają: 

1) W rozdziale nr 5.1 Termin oraz warunki techniczne złożenia wniosku o dofinansowanie w 

pkt 1 zmianie ulega termin zakończenia naboru z „30.04.2021 r. do godz. 14.00” na 

„17.05.2021 r. godz. 10:00”. 

2) W rozdziale nr 3.2 Kryteria dostępu w części dotyczącej KRYTERIUM DOSTĘPU NR 1 w 

WARUNKACH DO SPEŁNIENIA KRYTERIUM w ppkt a) zmianie ulegają zapisy „z definicji” 

na „z nazwy” oraz w myślniku 2 słowa „definicji” na „nazw”. 

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

w części dotyczącej KRYTERIUM DOSTĘPU NR 1, są następujące (zmienione napisy 

zostały podkreślone): 

 

KRYTERIUM DOSTEPU NR 1: 
(…) 
 
WARUNKI DO SPEŁNIENIA KRYTERIUM: 
a)  W pkt 3.2 wniosku o dofinansowanie należy wskazać z nazwy wymagane grupy docelowe,   

zgodne z brzmieniem kryterium, a także wskazać ich wymagane liczebności/proporcje, przy 
czym: 
- nie ma obowiązku zawierania we wniosku całego opisu kryterium; 
- wskazanie innych nazw grup docelowych jest możliwe, o ile definicje tych grup zawierają się      
w definicjach wskazanych w kryterium i są to definicje obowiązujące w PO WER, zgodne z 
odpowiednimi wytycznymi mającymi zastosowanie w Programie; 
- nie ma obowiązku objęcia wsparciem w projekcie zarówno osób biernych i bezrobotnych; ich 
liczebności/proporcja muszą wynikać ze specyfiki projektu, zawartej w charakterystyce grupy 
docelowej, która będzie podlegać ocenie merytorycznej; 

(…) 
 

3) W rozdziale nr 3.2 Kryteria dostępu w części dotyczącej KRYTERIUM DOSTĘPU NR 4 w 

WARUNKACH DO SPEŁNIENIA KRYTERIUM usunięto ppkt b). W efekcie dotychczasowy 

ppkt c) staje się ppkt b). Ponadto w części ZADSADY OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIUM 

(…) w myślniku nr 2 usunięto z treści zapis „i c),”. 

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

w części dotyczącej KRYTERIUM DOSTĘPU NR 4, są następujące: 

 
KRYTERIUM DOSTEPU NR 4: 
(…) 
 
WARUNKI DO SPEŁNIENIA KRYTERIUM: 
a)  We wniosku o dofinansowanie w części VI. Szczegółowy budżet projektu należy wskazać 4 stawki 

jednostkowe aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących, zgodnie z częścią 5.1 
Metodyki (odpowiednio skalkulowanych na: 80%, 10 %, 10% i dodatkowo 40%x0). 



  

 
 

b) We wniosku o dofinansowanie w części 4.1 Zadania, w Szczegółowym opisie zadań należy zawrzeć 
zapis: „standard wsparcia jest zgodny z Metodyką wyliczenia stawki jednostkowej aktywizacji 
zawodowej osób młodych niepracujących oraz stawki jednostkowej wsparcia osób młodych 
pracujących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
stanowiącej załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/21”. 

 
ZASADY OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIUM I MOŻLIWY ZAKRES DO UZUPEŁNIENIA/POPRAWIENIA: 
- wskazanie w Szczegółowym budżecie projektu (część VI. Wniosku o dofinansowanie) innych 
wydatków, niż stawki jednostkowe określone w Metodyce (…), będzie skutkować niespełnieniem 
kryterium i odrzuceniem projektu; 
- brak wskazania zapisu wymaganego w WARUNKACH DO SPEŁNIENIA KRYTERIUM w ppkt b) będzie 
skutkować niespełnieniem kryterium i odrzuceniem projektu; 
- pozostały zakres wymogów i ich zgodność z Metodyką (…) będzie oceniony merytorycznie w 
oparciu o kryteria merytoryczne punktowe i w odpowiednim zakresie będzie mógł podlegać 
negocjacjom; 
- 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. 

 

UZADADNIENIE: Wprowadzenie zmian do regulaminu wynika z: 

Ad 1) otrzymanych licznych próśb o wydłużenie trwania naboru; wydłużony termin naboru 

umożliwi również wnioskodawcom dostosowanie przygotowywanych wniosków o 

dofinansowanie do wprowadzonych zmian regulaminu; ponadto wydłużenie trwania naboru 

ma na celu uwzględnienie dodatkowego terminu na złożenie wniosku w naborze, o którym 

mowa w art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19; 

Ad 2) nieścisłości zawartych w regulaminie, dotyczących warunków do spełnieniu kryterium 

dostępu nr 1; zgodnie z wprowadzoną zmianą do regulaminu, we wniosku nie ma potrzeby 

zawierania definicji poszczególnych grup docelowych – wystarczające jest użycie nazw grup 

docelowych wskazanych w kryterium; w konkursie obowiązują definicje poszczególnych grup, 

zgodne z Wytycznymi  w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020; 

Ad 3) błędnie określonego wymogu dla kryterium dostępu nr 4; dla projektów rozliczanych 

stawkami jednostkowymi nie ma możliwości uzupełnienia uzasadnienia wydatków, dlatego też 

usunięto obowiązek uzupełnienia danego pola we wniosku o dofinansowanie. 

 

Zmiana nr 2 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/21 obowiązuje od         

28.04.2021 r. i ma zastosowanie do wszystkich Wnioskodawców aplikujących o środki w 

niniejszym konkursie. 

Jednocześnie informuję, iż pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. 

 
 
 
 

Poznań, 28-04-2021r. 


