Informacja o zmianie w dokumentacji konkursu do naboru
nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
ogłoszonego 31 marca 2016 r.
Warszawa, 24.05.2016
Regulamin konkursu został zmieniony – wszystkie wprowadzone modyfikacje są
uwidocznione w aktualnej wersji danego dokumentu w trybie rejestruj zmiany –
w następujących miejscach:
1.

Zgodnie z zapisami pierwotnej wersji regulaminu, które wskazywały, że przed
rozpoczęciem naboru zostaną przedstawione wymogi warunkujące przejście projektu do
kolejnych faz realizacji, podrozdział 3.5 Specyfika konkursu został doprecyzowany
w zakresie:
 wskazania roli poszczególnych podmiotów – IOK, Grupy Sterującej i eksperta,
o którym mowa w art. 49 ustawy wdrożeniowej, w procedurze weryfikacji projektu
po zakończeniu realizacji jego poszczególnych faz;
 wskazania warunków, w oparciu o które ww. procedura weryfikacji będzie
przeprowadzana, tj. będą podejmowane rekomendacje, czy projekt przechodzi do
następnej fazy realizacji, czy też nie;
 określenia czasu niezbędnego do przeprowadzenia ww. procedury weryfikacji.
Przedmiotowe doprecyzowanie nastąpiło poprzez stosowną modyfikację zapisów
regulaminu, w tym wprowadzenie nowego załącznika – 17, który w formie diagramu
przedstawia procedurę weryfikacji po zakończeniu poszczególnych faz projektu.

2.

Podrozdział 4.1 Partnerstwo – wymogi formalne – doprecyzowano zapisy dotyczące
powiązań między podmiotami, które wykluczają możliwość włożenia wniosku
o dofinasowanie w partnerstwie, zgodnie z obowiązującą wersją SzOOP.

3.

W rozdziale 6. Podstawowe zasady udzielania dofinansowania, w celu ich uściślenia
dodano po pkt. 7 pkt 8, wskazujący na moment, od którego możliwe jest ponoszenie
wydatków w projekcie.

4. Podrozdział 9.2 Płatności – poprawiono informację na temat terminu przekazania
poszczególnych transz dofinansowania z 5 do 10 dni kalendarzowych od daty
zatwierdzenia odnośnych wniosków o płatność tak, aby zapisy regulaminu były spójne
z postanowieniami umowy o dofinansowanie, której wzór stanowi załącznik 15.
5. W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego
w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach
zdegradowanych, która stanowi załącznik 3 do regulaminu, na końcu rozdziału
IV. Wskaźniki i efekty projektu dopisano informację o obowiązku uwzględnienia we
wniosku o dofinansowanie od 2 fazy realizacji projektu tzw. wskaźników horyzontalnych.
Ponadto, w rozdziale VII. Zadania, na końcu pkt. 2. Szczegółowy opis zadania wskazano,
że po przejściu do 2 fazy realizacji projektu wnioskodawca będzie zobowiązany do
pokazania mechanizmu oceny postępów testowania, który pozwoli na dokonanie
autokorekty tego procesu tak, by możliwie było jak najpełniejsze wykorzystanie wyników
testu.

6. Wzór umowy o dofinasowanie – załącznik 15 do regulaminu został zaktualizowany, aby
jego zapisy były spójne z wymogami, które wynikają z ww. doprecyzowania podrozdziału
3.5 Specyfika projektu oraz z wymaganiami Instytucji Zarządzającej.

