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Informacja o zmianach w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15, 

ogłoszonego 29 maja 2015 r. oraz zmienionego w dniu 1 lipca 2015 r. 

1. Zmiany w regulaminie konkursu 

 w rozdziale I podrozdziale 1 dodano zapis: 

„w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020” 

w zdaniu: 

„Niniejszy regulamin został opracowany m.in. na podstawie wytycznych oraz projektu 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, które stanowią także 

załączniki do regulaminu.” 

 wykreślono zapis w rozdziale I podrozdziale 1: 

„W momencie zatwierdzenia projektu wytycznych przez Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju, wersje załączone do regulaminu stają się nieaktualne, a wnioskodawcy 

przygotowując wnioski o dofinansowanie projektu powinni stosować zapisy 

zatwierdzonych wytycznych. IOK zaleca wnioskodawcom zainteresowanym 

aplikowaniem o środki regularne monitorowanie strony www.power.dwup.pl oraz 

www.power.gov.pl, gdzie są publikowane zatwierdzone wersje wytycznych (a także 

ich ewentualne późniejsze zmiany).” 

 w rozdziale I podrozdziale 1 dodano zapis: 

„(za wyjątkiem projektu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020).” 

w zdaniu: 

„Wnioskodawcy aplikujący o środki w ramach niniejszego konkursu zobowiązani są do 

korzystania z aktualnych wersji dokumentów (za wyjątkiem projektu Wytycznych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020).” 

 zapisy w rozdziale I podrozdziale 2 lit. w otrzymują brzmienie: 

„Minimalny zakres regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, wersja 1.3 z dnia 6 lipca 2015 r. oraz Minimalny zakres 

regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020, wersja 1.2 z dnia 1 kwietnia 2015 r. z erratą – w zakresie dotyczącym procedury 

odwoławczej.” 

(w miejsce:  

Minimalny zakres regulaminu konkursu dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, wersja 1.2 z dnia 1 kwietnia 2015 r. z erratą); 

http://www.power.dwup.pl/
http://www.power.gov.pl/


3 
 

 wykreśla się ppkt. 10 w rozdziale V podrozdziale 3 pkt. 3.3: 

10) W przypadku gdy wniosek od jednego z oceniających bezwarunkowo uzyskał co 

najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej, a od 

drugiego z oceniających mniej niż 60 punktów oraz różnica w liczbie punktów 

przyznanych przez dwóch oceniających za spełnianie ogólnych kryteriów 

merytorycznych wynosi mniej niż 30 punktów końcową ocenę projektu stanowi 

średnia arytmetyczna punktów ogółem z dwóch ocen wniosku za spełnianie 

ogólnych kryteriów merytorycznych. 

 w związku z wykreśleniem ww. ppkt. 10 w rozdziale V podrozdziale 3 pkt. 3.3, ppkt. 

11 otrzymuje nr 10 (bez zmiany brzmienia): 

10) „W przypadku gdy wniosek od każdego z obydwu oceniających uzyskał mniej niż 

60 punktów końcową ocenę projektu stanowi średnia arytmetyczna punktów 

ogółem z dwóch ocen wniosku za spełnianie ogólnych kryteriów 

merytorycznych.” 

(w miejsce: 

11) „W przypadku gdy wniosek od każdego z obydwu oceniających uzyskał mniej niż 60 

punktów końcową ocenę projektu stanowi średnia arytmetyczna punktów ogółem z dwóch 

ocen wniosku za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych.”); 

 w związku z wykreśleniem ww. ppkt. 10 w rozdziale V podrozdziale 3 pkt. 3.3, ppkt. 

12 otrzymuje nr 11 oraz brzmienie: 

11) „W przypadku dokonywania oceny wniosku przez trzeciego oceniającego 

ostateczną i wiążącą ocenę projektu stanowi suma: 

a) średniej arytmetycznej punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów 

merytorycznych z oceny trzeciego oceniającego oraz z tej oceny jednego 

z dwóch oceniających, która jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego 

oceniającego oraz  

b) premii punktowej przyznanej projektowi za spełnianie kryteriów premiujących, 

o ile wniosek od każdego z oceniających, czyli trzeciego oceniającego 

i oceniającego, którego ocena jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego 

oceniającego, bezwarunkowo uzyskał co najmniej 60% punktów 

w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.   

Jeżeli różnice między liczbą punktów przyznanych przez trzeciego oceniającego 

a liczbami punktów przyznanymi przez każdego z dwóch oceniających są 

jednakowe, ostateczną i wiążącą ocenę projektu stanowi suma: 

a) średniej arytmetycznej punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów 

merytorycznych z oceny trzeciego oceniającego oraz z oceny tego z dwóch 

oceniających, który przyznał wnioskowi większą liczbę punktów oraz  

b) premii punktowej przyznanej projektowi za spełnianie kryteriów premiujących, 

o ile wniosek od każdego z oceniających, czyli trzeciego oceniającego oraz 

tego z dwóch oceniających, który przyznał wnioskowi większą liczbę punktów, 
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bezwarunkowo uzyskał co najmniej 60% punktów od każdego z oceniających, 

czyli trzeciego oceniającego oraz tego z dwóch oceniających, który przyznał 

wnioskowi większą liczbę punktów w poszczególnych punktach oceny 

merytorycznej.  

W przypadku różnicy w ocenie spełniania przez projekt kryteriów premiujących 

między trzecim oceniającym a:  

a) oceniającym, którego ocena jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego 

oceniającego albo  

b) tym z dwóch oceniających, który przyznał wnioskowi większą liczbę punktów  

przewodniczący KOP rozstrzyga, która z ocen spełniania przez projekt kryteriów 

premiujących jest prawidłowa lub wskazuje inny sposób rozstrzygnięcia różnicy 

w ocenie.” 

(w miejsce: 

12) W przypadku dokonywania oceny wniosku przez trzeciego oceniającego ostateczną 

i wiążącą ocenę projektu stanowi suma: 

a) średniej arytmetycznej punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów 

merytorycznych z oceny trzeciego oceniającego oraz z tej oceny jednego z dwóch 

oceniających, która jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego oceniającego oraz  

b) premii punktowej przyznanej projektowi za spełnianie kryteriów premiujących, o ile 

wniosek od każdego z oceniających, czyli trzeciego oceniającego i oceniającego, 

którego ocena jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego oceniającego, bezwarunkowo 

uzyskał co najmniej 60% punktów od każdego z oceniających, czyli trzeciego 

oceniającego i oceniającego, którego ocena jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego 

oceniającego w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.   

Jeżeli różnice między liczbą punktów przyznanych przez trzeciego oceniającego 

a liczbami punktów przyznanymi przez każdego z dwóch oceniających są jednakowe, 

ostateczną i wiążącą ocenę projektu stanowi suma: 

a) średniej arytmetycznej punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów 

merytorycznych z oceny trzeciego oceniającego oraz z oceny tego z dwóch 

oceniających, który przyznał wnioskowi większą liczbę punktów oraz  

b) premii punktowej przyznanej projektowi za spełnianie kryteriów premiujących, o ile 

wniosek od każdego z oceniających, czyli trzeciego oceniającego oraz tego z dwóch 

oceniających, który przyznał wnioskowi większą liczbę punktów, bezwarunkowo 

uzyskał co najmniej 60% punktów od każdego z oceniających, czyli trzeciego 

oceniającego oraz tego z dwóch oceniających, który przyznał wnioskowi większą 

liczbę punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.  

W przypadku różnicy w ocenie spełniania przez projekt kryteriów premiujących między 

trzecim oceniającym a:  
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a) oceniającym, którego ocena jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego oceniającego 

albo  

b) tym z dwóch oceniających, który przyznał wnioskowi większą liczbę punktów  

przewodniczący KOP rozstrzyga, która z ocen spełniania przez projekt kryteriów 

premiujących jest prawidłowa lub wskazuje inny sposób rozstrzygnięcia różnicy 

w ocenie.). 

2. W załączniku nr 12 do regulaminu konkursu „Minimalne wymagania jakościowe 

projektu” przypis nr 6 otrzymuje brzmienie: 

„Zasady realizacji wsparcia w postaci staży określają Wytyczne Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

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

– projekt wytycznych.” 

(w miejsce: 

Zasady realizacji wsparcia w postaci staży określają Wytyczne Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 – projekt wytycznych. Od 

momentu zatwierdzenia wytycznych należy stosować zapisy zatwierdzonego dokumentu.) 

3. W załączniku nr 12 do regulaminu konkursu „Minimalne wymagania jakościowe 

projektu” usunięto przypis nr 16 odwołujący się do projektu Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

4. Dokonano korekty oczywistej omyłki pisarskiej we wzorze karty oceny 

merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach 

PO WER, stanowiącej załącznik nr 3 do regulaminu konkursu. 

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej we wzorze karty oceny merytorycznej wniosku 

o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER dotyczy nagłówka pkt. 

4.4 Adekwatność opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile 

dotyczy) do zakresu realizacji projektu. 

Powyższe zmiany w regulaminie konkursu wynikają z dokonanej w dniu 06.07.2015 r. 

przez Instytucję Zarządzającą PO WER aktualizacji Minimalnego zakresu regulaminu 

konkursu dla PO WER 2014-2020 (z wyłączeniem zmian dotyczących procedury 

odwoławczej) oraz zatwierdzenia w dniu 22.07.2015 r. przez Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Z uwagi na trwający już nabór wniosków o dofinansowanie projektu i uniknięcie zmian 

regulaminu skutkujących nierównym traktowaniem wnioskodawców, IOK podjęła decyzję 

o nie dokonywaniu aktualizacji warunków regulaminu konkursu do zapisów zatwierdzonych 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Dla niniejszego 

konkursu obowiązuje projekt Wytycznych, stanowiący załącznik nr 16 do regulaminu 

konkursu. 
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Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia. 

Regulamin konkursu oraz załączniki - nr 3 oraz nr 12 do regulaminu konkursu 

zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami. 


