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Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-014/20
ogłoszonym 28 lutego 2020 r. i zmienionym 28 kwietnia 2020 r.

Najważniejsze zmiany w dokumentacji konkursowej dotyczą:
1) Wydłużenia terminu na składanie wniosków o dofinasowanie do 25 maja 2020 r.
2) Uwzględnienia zmian wynikających ze zmiany Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 obowiązujących od 14 kwietnia 2020 r.
3) Usunięcia podstaw prawnych, dokumentów programowych oraz definicji
niemających zastosowania w projektach aktywizacyjnych rozliczanych stawkami
jednostkowymi, w tym dokumentów dotyczących pomocy publicznej i pomocy de
mnimis.
4) Aktualizacji zapisu dotyczącego braku możliwości uczestnictwa w innym
projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków EFS.
5) Doprecyzowania wskaźników rozliczających stawki jednostkowe - rozróżnienie
wskaźników produktu i wskaźników rezultatu.
6) Aktualizacji zapisów dotyczących szkoleń, w tym doprecyzowania, że szkolenia
będące obligatoryjną formą wsparcia tj. szkolenia służące do rozliczenia stawki
jednostkowej, muszą być szkoleniami zawodowymi prowadzącymi do uzyskania
kwalifikacji.
7) Aktualizacji zapisów dotyczących staży, w tym usunięcia zapisów odnoszących
się do limitów poszczególnych kosztów związanych z realizacją staży.
8) Doprecyzowania warunków, w których stawki jednostkowe nie będą
kwalifikowane.
9) Aktualizacji nazwy jednej ze stawek jednostkowych.
10) Aktualizacji wymogów jakie musi spełniać osoba świadcząca w ramach projektu
wsparcie psychologiczne.
11) Aktualizacji listy dokumentów potwierdzających realizację poszczególnych form
wsparcia.
12) Dodania zapisów dotyczących zmian statusu podatkowego VAT w trakcie
realizacji projektu.
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13) Korekty zapisów dotyczących kosztów racjonalnych usprawnień.
14) Doprecyzowania zapisów dotyczących sposobu oceny niektórych kryteriów.
15) Dostosowania Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu
w ramach PO WER do projektów realizowanych w oparciu o stawki jednostkowe,
w tym przede wszystkim usunięcia wymagań, które nie dotyczą tego typu
projektów.
16) Aktualizacji wzoru umowy PO WER zgodnie z dokumentem przesłanym przez IZ.
17) Aktualizacji nazwy załącznika nr 12 do Regulaminu konkursu.
Powyższe zmiany merytoryczne w Regulaminie konkursu oraz załącznikach nr 2, nr 4,
nr 6, nr 8 i nr 12 związane są z otrzymaniem z Ministerstwa Funduszy i Polityki
Regionalnej zaktualizowanej Metodyki wyliczenia stawki jednostkowej aktywizacji
zawodowej osób młodych niepracujących oraz stawki jednostkowej wsparcia osób
młodych pracujących w ramach PO WER i załączników do regulaminu naboru w
Poddziałaniu 1.2.1.
Dokumenty przesłane przez IZ zostały zaktualizowane na podstawie doświadczeń
z analizy dokumentacji konkursowych dotychczas ogłoszonych naborów (w tym
naboru POWR.01.02.01-IP.15-12-014/20) oraz przeprowadzonego w WUP
w Krakowie szkolenia w zakresie stosowania stawek jednostkowych wskazanych
w ww. Wyciągu z Metodyki.
Ze względu na sytuację związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz
konieczność zapoznania się Wnioskodawców ze zmianami wprowadzonymi przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, termin naboru wniosków w konkursie
nr POWR.01.02.01-IP.15-12-014/20, pierwotnie planowany do 20 kwietnia 2020 r.,
zgodnie z informacją opublikowana na stronie internetowej wydłużony do 11 maja
2020r., ostatecznie został wydłużony do 25 maja 2020 r.
Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.
Pozostałe zapisy Regulaminu konkursu oraz pozostałe załączniki nie ulegają zmianie.
Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.
Wszystkie wprowadzone zmiany widoczne są w opublikowanych dokumentach w trybie
„śledź zmiany”.
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