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Regulamin konkursu został doprecyzowany w następujących miejscach: 

1. Pkt 4.1 Partnerstwo – doprecyzowano zapis dotyczący etapu, na którym wymagane jest 
zawarcie porozumienia albo umowy o partnerstwie w przypadku składania wniosku o 
dofinansowanie razem z partnerem: 

„Nie jest wymagane zawarcie porozumienia albo umowy o partnerstwie między 
wnioskodawcą a partnerami na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Fakt 
zawarcia porozumienia albo umowy o partnerstwie będzie podlegał weryfikacji przez 
IOK przed podpisaniem umowy o dofinansowanie”. 

2. Pkt 8.2 Ocena formalno-merytoryczna – zmieniono moment, od którego liczony będzie 
termin dokonania oceny formalno-merytorycznej. Data liczona będzie od zakończenia 
weryfikacji formalnej (o której mowa w pkt 7.3), a nie od daty zakończenia naboru. 
Zmiana wynika z faktu, że nie jest możliwe rozpoczęcie oceny formalno-merytorycznej  
w momencie kiedy wniosek zawiera braki konieczne do uzupełnienia na etapie 
weryfikacji formalnej. 

„Za termin dokonania oceny formalno-merytorycznej uznaje się datę podpisania przez 
oceniających kart oceny merytorycznej wszystkich projektów i nie powinien on być dłuższy 
niż: 

 70 dni od daty zakończenia weryfikacji formalnej, jeśli liczba projektów 
zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej wynosi nie więcej niż 200; 

 100 dni od daty zakończenia weryfikacji formalnej, jeśli liczba projektów 
zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej wynosi od 201 do 400; 

 130 dni od daty zakończenia weryfikacji formalnej, w każdym przypadku jeśli liczba 
projektów zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej przekracza 400”. 

3. Pkt 8.2.1 Kryteria oceny formalno-merytorycznej – w części dotyczącej „Kryteriów 
dostępu weryfikowanych na etapie oceny formalno-merytorycznej , w pkt 1 dodano pkt 
4.4 wniosku o dofinansowanie, na podstawie którego dokonywana będzie weryfikacja 
spełniania kryterium podmiotowego wnioskodawców. IOK zaleca, aby w pkt 4.4 wniosku 
o dofinansowanie wnioskodawca wprost wpisał, że jest którymś z uprawnionych 
podmiotów tj. 

 publicznym lub niepublicznym podmiotem świadczącym usługi zdrowotne lub; 

 publiczną lub niepubliczną instytucją pomocy i integracji społecznej lub; 

 podmiotem leczniczym świadczącym usługi zdrowotne  

4. Pkt 9 Warunki przekazania dofinansowania – dodano zapisy dotyczące wymogów, jakie 
wnioskodawca winien będzie spełnić na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie 



tj. jakie dokumenty będzie musiał dostarczyć oraz jakie informacje IOK będzie 
weryfikowała. 

„Przed zawarciem umowy o dofinansowanie wnioskodawca zobowiązany zostanie do 
dostarczenia: 

 porozumienia lub umowy o partnerstwie; 

 dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie podmiotu (KRS); 

 dokumentu potwierdzającego niezaleganie w płaceniu podatków; 

 dokumentacji dotyczącej wyboru partnera w otwartym naborze, celem 
potwierdzenia spełnienia wymogów wynikających z art. 33 ustawy wdrożeniowej 
(dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych). 

Ponadto IOK weryfikuje: 

 w Ministerstwie Finansów, czy wnioskodawca, z którym planowane jest zawarcie 
umowy, oraz partnerzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy o 
finansach publicznych; 

 w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK) pod względem braku skazania wnioskodawcy 
oraz partnerów prawomocnym wyrokiem za zatrudnianie cudzoziemców niezgodnie z 
ustawą z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom oraz pod względem zgodności art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary; 

 na podstawie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej oraz z Krajowego Rejestru Sądowego, czy w partnerstwie nie 
zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe. 

Ponadto wnioskodawca zobowiązany zostanie do dostarczenia następujących 
załączników do umowy: 

 pełnomocnictwa osób reprezentujących strony; 

 oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług; 

 zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania; 

 wzoru oświadczenia uczestnika Projektu; 

 wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych; 

 wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

Po dokonaniu weryfikacji, IZ przygotowuje stosowną umowę (patrz załącznik 11) i strony 
ją podpisują.”.  

5. Załącznik 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie – w pkt.3.1.1 ‘Wskaźniki realizacji celu’, 
wskaźnik rezultatu nr 2 „Zawiązane partnerstwo, którego zadaniem będzie 
przetestowanie i wdrażanie wypracowanego modelu na danym obszarze w kolejnym 
projekcie” – wartość bazowa powinna wynosić ‘0’.  

 


