Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Informacja o zmianach
w Regulaminie konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-387/20
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne
Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne
(pierwszy typ operacji 9.1.A)
Konkurs zamknięty na kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych
Centrów Pomocy Rodzinie na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług
specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia w celu
poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej

Z terminem składania wniosków:
od 30.04.2020 r. od godz. 00:01
do 15.06.2020 r. do godz. 15:30

Zmiana nr 1

Zatwierdził:
(podpis osoby zatwierdzającej)

(data zatwierdzenia dokumentu)

Zakres zmian wprowadzonych do Regulaminu konkursu nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-387/20,
ogłoszonego w dniu 19.03.2020 r.
1. Zmiany w Regulaminie konkursu
• zapisy na stronie tytułowej otrzymują brzmienie:
„(…)
Z terminem składania wniosków:
od 30.04.2020 r. od godz. 00:01
do 15.06.2020 r. do godz. 15:30”
w miejsce:
„(…)
Z terminem składania wniosków:
od 30.04.2020 r. od godz. 00:01
do 21.05.2020 r. do godz. 15:30”
• zapisy w Rozdziale IV, Podrozdziale 1 otrzymują brzmienie:
„Nabór wniosków za pośrednictwem systemu SOWA EFS RPDS rozpocznie się dnia
30.04.2020 r. o godz. 00:01 i zakończy się dnia 15.06.2020 r. o godz. 15:30. (…)”
w miejsce:
„Nabór wniosków za pośrednictwem systemu SOWA EFS RPDS rozpocznie się dnia
30.04.2020 r. o godz. 00:01 i zakończy się dnia 21.05.2020 r. o godz. 15:30. (…)”
• zapisy w Rozdziale VII, otrzymują brzmienie:
Szacujemy, że orientacyjny:
− termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na listopad 2020 r.
(…)
− w miejsce:
Szacujemy, że orientacyjny:
− termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na październik 2020 r.
(…)
Powyższe zmiany w Regulaminie konkursu wynikają z trwającej nadzwyczajnej sytuacji
wywołanej epidemią koronawirusa w Polsce. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom chętnych do
skorzystania ze środków dostępnych w ramach konkursu, na podstawie art. 7 ustawy z dnia
3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów
operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., wydłużamy termin naboru
wniosków o dofinansowanie w konkursie. Umożliwi to Wnioskodawcom skompletowanie
pełnej dokumentacji, w tym przeprowadzenie wyboru partnerów do projektu. Jednocześnie
przesunęliśmy termin rozstrzygnięcia konkursu na listopad 2020 r.
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Wprowadzone zmiany umożliwią złożenie wniosku o dofinansowanie jak największej liczbie
Wnioskodawców oraz wynikają z dążenia do pełnego wykorzystania dostępnej alokacji
finansowej przeznaczonej na konkurs.
Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.
Zmiany zapisów Regulaminu konkursu wskazane w przedmiotowej Informacji zostały
wprowadzone za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WD.
Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.
Regulamin konkursu zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami.
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