Informacja o zmianach w dokumentacji konkursu do naboru
nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
ogłoszonego 23 czerwca 2015 r.

Regulamin konkursu został doprecyzowany w następujących miejscach:
1.

słownik pojęć, str. 6, „Ustawa wdrożeniowa” — uściślono informację poprzez dodanie
„z późn. zm.” przy wskazaniu pozycji dokumentu w Dzienniku Ustaw;

2.

pkt 5.4 Etapy wdrażania innowacji społecznej, etap 4. Ewaluacja — dodano odwołanie
(w formie „ * ”), zamieszczone na str. 24, które dookreśla rozumienie ewaluacji
w procesie wdrażania innowacji, aby nie mylić tego pojęcia z ewaluacją projektu /
działania / programu w ramach pomocy technicznej;

3.

pkt 8.2 Termin i procedura składania wniosku o dofinansowanie, wyróżnienie UWAGA!
na str. 31 — dodano informację o zasadach składania wniosku o dofinansowanie
w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą MIiR, aby wyeliminować
przypadki przedłożenia wniosku bez wymaganej autoryzacji;

4.

pkt 9.3.1 Kryteria oceny merytorycznej, pod tabelą „3. Kryteria merytoryczne” —
dodano, w formie wyróżnienia UWAGA!, zapis o sposobie postępowania IOK
w przypadku stwierdzenia w trakcie oceny merytorycznej lub na etapach oceny
poprzedzających ocenę merytoryczną, że do konkursu zgłoszone zostały przez różnych
wnioskodawców wnioski o dofinansowanie o tożsamej treści lub takie, w których istotna
część wniosku ma identyczną treść jak inne; zapis ma na celu zapobieżenie
występowaniu zjawiska plagiatu i nieuczciwej konkurencji, jakie zidentyfikowano we
wcześniej organizowanych konkursach;

5.

załącznik 2 – Wzór Strategii realizacji projektu grantowego, pkt 6. Inne — w instrukcji
podanej w nawiasie poprawiono pomyłkowe sformułowanie: „… strategii rozwoju
projektu grantowego” na prawidłowe: „… strategii realizacji projektu grantowego”.

6.

załącznik 4 – Wykaz maksymalnych stawek w zakresie niektórych wydatków
finansowanych w ramach PO WER – do tabeli dodano kolumnę 4 „Dodatkowe zalecenia
IZ”, w której zostały uszczegółowione informacje nt. warunków kwalifikowania wydatku
na etapie oceny projektów;

7.

załącznik 7 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu
konkursowego w ramach PO WER — usunięto kryteria premiujące:
 „Wnioskodawca lub partner deklaruje gotowość pełnienia roli instytucji przyjmującej
dla grupy uczestników projektu realizowanego przez partnera zagranicznego.”
 „Wnioskodawca posiada sieć współpracy z podmiotami zajmującymi się aktywizacją
społeczną/zawodową osób młodych i te podmioty będą wspierać wnioskodawcę
w realizacji określonych działań w projekcie. Współpraca ta będzie wykorzystywana
przede wszystkim w procesie rekrutacji uczestników do projektu, a jej celem będzie
zwiększenie efektywności kosztowej rekrutacji do projektu.”,
które zostały ujęte we wzorze omyłkowo tj. nie mają zastosowania w konkursie;

8.

załącznik 13 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego
w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020 — wprowadzono
poprawki w następujących paragrafach: § 2 ust. 1, § 10 ust. 9 – został usunięty,
a aktualny ust. 10 dodany, § 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, § 12 ust. 2, § 13 ust. 8, § 14 ust.
2, w celu uściślenia zapisów; zmiany zostały zaznaczone żółtym kolorem.
Ponadto, skorygowano kilka literówek i błędów stylistycznych, co nie wpływa na treść
Regulaminu.

