
 
Zmiana 

Regulaminu konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 

 

pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych 

w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa 

 

W Regulaminie konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. Podnoszenie kompetencji 

eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału 

w procesie stanowienia prawa, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w Słowniku pojęć uchyla się punkt a). 

2) w Rozdziale 2 Informacje ogólne, w Podrozdziale 2.3.2 Program punkt 1. otrzymuje 

brzmienie: 

 

„1. Wsparcie realizowane jest według programu opracowanego przez wnioskodawcę, 

przedstawionego we wniosku o dofinansowanie projektu. Przedstawiony we wniosku 

program szkoleń uwzględnia wyniki analizy potrzeb szkoleniowych instytucji lub typu 

instytucji przewidzianych do objęcia wsparciem w ramach projektu, przeprowadzonej 

przed złożeniem wniosku i obligatoryjnie do niego załączonej. Program szkoleń 

określa co najmniej: zakres tematyczny, grupę docelową, liczbę sesji szkoleniowych, 

liczebność grup szkoleniowych oraz liczbę godzin szkoleniowych dedykowanych na 

poszczególne szkolenia). Ponieważ jest to kryterium dostępu, jego niespełnienie 

będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny merytorycznej. Przyjmuje 

się, że analiza potrzeb szkoleniowych będzie liczyła do 30 stron tekstu formatu A4”. 

 

3) w Rozdziale 2 Informacje ogólne, w Podrozdziale 2.5 Możliwość partnerskiej formuły 

realizacji projektu, punkt 9. otrzymuje brzmienie: 

 

„9. Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa powinno nastąpić przed złożeniem 

wniosku w formie umowy o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu. Jest to 

równoznaczne z wymogiem wyboru partnera przed złożeniem wniosku. Umowa 

o partnerstwie powinna być załączona do wniosku o dofinansowanie”. 

 

4) w Rozdziale 2 Informacje ogólne, w Podrozdziale 2.7 Okres i obszar realizacji oraz 

maksymalna wartość projektu, po punkcie 4. dodaje się punkt 5. W następującym 

brzmieniu: 

 

„5. Zgodnie z V kryterium dostępu maksymalna wartość projektu wynosi 2 000 

000,00 złotych (Kryteria dostępu zostały wskazane w podrozdziale 6.2 niniejszego 

Regulaminu). Projekt niespełniający tego kryterium zostanie odrzucony.” 



5) W Rozdziale 6 Ocena merytoryczna, Podrozdziale 6.5 Analiza kart oceny i obliczanie 

liczby przyznanych punktów, punkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W przypadku gdy:  

a) projekt od każdego z obydwu oceniających uzyskał co najmniej 60% punktów za 

spełnianie poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej punktowej, dla których 

ustalono minimalny próg punktowy (…)”. 

6) W Rozdziale 6 Ocena merytoryczna, Podrozdziale 6.5 Analiza kart oceny i obliczanie 

liczby przyznanych punktów, punkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W przypadku gdy:  

a) wniosek od jednego z oceniających uzyskał co najmniej 60% punktów za 

spełnianie poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej, dla których ustalono 

minimalny próg punktowy (…) 

b) wniosek od każdego z obydwu oceniających uzyskał co najmniej 60% punktów za 

spełnianie poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej, dla których ustalono 

minimalny próg punktowy (…)”. 

 

7) W Rozdziale 6 Ocena merytoryczna, Podrozdziale 6.5 Analiza kart oceny i obliczanie 

liczby przyznanych punktów, punkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. W przypadku gdy wniosek od każdego z obydwu oceniających uzyskał mniej niż 

51 punktów w zakresie spełniania kryteriów punktowych, dla których ustalono próg 

punktowy (…)”. 

 

8) Załącznik 1 do Regulaminu konkursu pn. Zestawienie standardu i cen rynkowych 

wybranych wydatków w ramach PO WER zastępuje się dokumentem w załączonym 

kształcie.  

 

 

Uzasadnienie: 

 

Powyższe zmiany wynikają przede wszystkim z opracowania i przekazania przez Instytucję 

Zarządzającą PO WER aktualizacji Zaleceń IZ PO WER do opracowania zestawienia 

standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach 

PO WER. Aktualizacja zwiększa stawki na niektóre z pozycji ujętych w Zestawieniu 

standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER, co pozwala na ich 

podniesienie dla wniosków, które będą składane w ramach przedmiotowego naboru. 

 

Zmiany wprowadzane w treści regulaminu mają charakter korekty omyłek pisarskich, która 

jest wskazana w celu zapewnienia przejrzystości i spójności treści regulaminu.  

 

Wprowadzane modyfikacje mają charakter uzupełniający i nie pociągają za sobą konieczności 

wydłużenia okresu naboru wniosków o dofinasowanie w ramach konkursu 

nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich 

przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie 

stanowienia prawa. 

 


