Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu
Zmiana II
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 r., zmienionym w dniu 18.09.2017 r.

1. Zmiany w Regulaminie konkursu


zapisy w Rozdziale I, Podrozdziale 5 otrzymują brzmienie:

Alokacja środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi 10 010 000 EUR,
tj. 41 490 449 PLN1.
(…)
1 Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w dniu 30 stycznia 2018 r. (1 euro =

4,1449 PLN). Kurs jest publikowany na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

w miejsce:
Alokacja środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi 8 750 000 EUR,
tj. 37 181 375 PLN1.
(…)
1 Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w dniu 28 lipca 2017 r. (1 euro =

4,2493 PLN). Kurs jest publikowany na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Powyższa zmiana w Regulaminie konkursu wynika ze zwiększenia wartości alokacji
na konkurs i pozwoli na dofinansowanie wszystkich projektów, które spełniły kryteria
wyboru projektów w ramach konkursu i zostały skierowane do etapu negocjacji.
Wprowadzona zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.
Zmiana zapisów Regulaminu wskazana w przedmiotowej Informacji została wprowadzona
za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WD.
Wprowadzoną zmianę stosuje się z dniem ogłoszenia.
Regulamin konkursu zaktualizowano zgodnie z opisaną powyżej zmianą.

