Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu
Zmiana I
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne
Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne
(9.1. A – drugi typ operacji oraz 9.1. C)

Konkurs nr:
RPDS.09.01.01-IP.02-02-262/17
na projekty:
 na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług
specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego)
dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich
rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji
społeczno-zawodowej i/lub
 w zakresie wsparcia służącego poprawie dostępu do usług
reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez podmioty,
o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (tj. Centra
Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS)) poprzez
stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej i/lub
wsparcia dla zatrudnienia i usług rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób z niepełnosprawnościami

Zatwierdziła:
…………………………………….
(podpis osoby zatwierdzającej)

………………………............
(data zatwierdzenia dokumentu)

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-262/17 ogłoszonym
w dniu 08.08.2017 roku.

1. Zmiany w Regulaminie konkursu



zapisy w Rozdziale V, Podrozdziale 2.2 otrzymują brzmienie:

Kryteria dostępu są oceniane na etapie oceny formalnej. Spełnienie kryteriów jest
konieczne do przyznania dofinansowania. Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu im wartości tak, nie lub nie dotyczy. Projekty, które nie spełniają kryteriów
dostępu są odrzucane
w miejsce:
Kryteria dostępu są oceniane na etapie oceny merytorycznej. Spełnienie kryteriów jest
konieczne do przyznania dofinansowania. Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu im wartości tak, nie lub nie dotyczy. Projekty, które nie spełniają kryteriów
dostępu są odrzucane.


zapisy w Rozdziale V, Podrozdziale 2.7, pkt. 2) otrzymują brzmienie:

2) Po otrzymaniu kart oceny przewodniczący KOP albo inna osoba upoważniona przez
przewodniczącego KOP dokonuje weryfikacji kart pod względem formalnym, a także
sprawdza, czy wystąpiły rozbieżności w ocenie dokonanej przez oceniających
w zakresie spełniania kryteriów horyzontalnych lub kryteriów premiujących oraz czy
projekty skierowane zostały do negocjacji.
w miejsce:
2) Po otrzymaniu kart oceny przewodniczący KOP albo inna osoba upoważniona przez
przewodniczącego KOP dokonuje weryfikacji kart pod względem formalnym, a także
sprawdza, czy wystąpiły rozbieżności w ocenie dokonanej przez oceniających
w zakresie spełniania kryteriów dostępu, kryteriów horyzontalnych lub kryteriów
premiujących oraz czy projekty skierowane zostały do negocjacji.

Powyższe zmiany w Regulaminie konkursu dotyczą podjętej przez IP RPO WD decyzji,
zgodnie z którą ocena kryteriów dostępu będzie dokonywana na etapie oceny formalnej,
a nie na etapie oceny merytorycznej. Dokonywanie oceny kryteriów dostępu na etapie
oceny formalnej usprawni przeprowadzenie procedury wyboru projektów.

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.
Zmiany zapisów Regulaminu wskazane w przedmiotowej Informacji zostały wprowadzone
za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WD.
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Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.
Regulamin konkursu zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami.
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