
 

 

Na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pełniący funkcję 

Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.16 PO WER (IOK) – reprezentowany przez Pana Adama 

Lipińskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu 

do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania 

– ogłasza zmianę Regulaminu konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00-010/17 pn. Wsparcie 

przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych, 

zwanego dalej „Regulaminem konkursu”1.  

 

I. W Regulaminie konkursu wprowadza się następujące zmiany. 

 

1) W Rozdziale I Informacje ogóle, podrozdział 3 Podstawowe informacje na temat konkursu, 

pkt 8 Regulaminu konkursu – otrzymuje brzmienie: 

„Konkurs ma charakter otwarty – nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą 

w sposób ciągły do wyczerpania alokacji. Wnioski będą przyjmowane w ramach 

odrębnych rund kończących się każdorazowo wyborem projektów do dofinansowania. 

Nabór wniosków będzie prowadzony w następujących terminach:  

a) I runda: od 1 lutego 2017 r. do 17 lutego 2017 r. 

b) II runda: od 17 marca 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r. 

c) III runda: od 19 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r. 

d) IV runda: od 17 lipca 2017 r. do 16 sierpnia 2017 r. 

e) V runda: od 18 września 2017 r. do 16 października 2017 r.  

f) VI runda: od 15 listopada 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. 

g) VII runda: od 15 czerwca 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. 

                                                 
1 Dostępny pod linkiem: https://efs.kprm.gov.pl/sites/default/files/aktualizacja_regulaminu_konkurs_otwarty.docx; 

opublikowany w dniu 23 grudnia 2016 r. na stronach https://efs.kprm.gov.pl/aktualnosci/konkurs-na-wsparcie-

przeprowadzenia-pog-bionych-konsultacji-publicznych-projekt-w i https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr021600-

ip06-00-01017 oraz https://www.power.gov.pl/nabory/216-usprawnienie-procesu-stanowienia-prawa-6; zmieniony 

z dniem 19 marca 2017 r.  

https://efs.kprm.gov.pl/sites/default/files/aktualizacja_regulaminu_konkurs_otwarty.docx
https://efs.kprm.gov.pl/aktualnosci/konkurs-na-wsparcie-przeprowadzenia-pog-bionych-konsultacji-publicznych-projekt-w
https://efs.kprm.gov.pl/aktualnosci/konkurs-na-wsparcie-przeprowadzenia-pog-bionych-konsultacji-publicznych-projekt-w
https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr021600-ip06-00-01017
https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr021600-ip06-00-01017
https://www.power.gov.pl/nabory/216-usprawnienie-procesu-stanowienia-prawa-6/


 

 

h) VIII runda: od 10 września 2018 r. do 12 października 2018 r. 

i) IX runda: od 14 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r. 

W przypadku niewyczerpania alokacji terminy kolejnych rund zostaną ogłoszone 

w aktualizacji Regulaminu konkursu.”.  

 

2) W Rozdziale IV SKŁADANIE WNIOSKU, podrozdział 1 Termin i sposób złożenia wniosku, 

pkt 3 Regulaminu konkursu – otrzymuje brzmienie:  

„3. Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w ramach rund 

konkursowych określonych w rozdziale I Informacje ogóle, podrozdział 3 Podstawowe 

informacje na temat konkursu, pkt 8 Regulaminu konkursu – do godziny 16:15 w dniu 

zakończenia każdej rundy. Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie należy uznać 

datę wpływu wniosku do IOK w formie, o której mowa w pkt 2 lit. b) przy 

uwzględnieniu godzin urzędowania IOK, tj. w dni robocze od godziny 8:15 do godziny 

16:15; wnioski, które wpłyną do IOK po godz. 16:15 w dniu zakończenia danej rundy 

konkursowej nie będą podlegały ocenie.”. 

 

II. Zmiana Regulaminu konkursu wchodzi w życie i jest stosowana z dniem podania do publicznej 

wiadomości.  

 

UZASADNIENIE 

 

Zmiana Regulaminu konkursu polega na jego aktualizacji poprzez dodanie kolejnych rund naboru 

w 2018 r. i 2019 r. oraz uściśleniu warunków składania wniosków o dofinansowanie. Wprowadzane 

modyfikacje mają charakter uzupełniający. W szczególności nie nakładają na potencjalnych 

wnioskodawców nowych obowiązków ani nie zawężają form wsparcia możliwych do zastosowania 

w projektach składanych w odpowiedzi na konkurs.  

 

 

 

Z up. Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 


