
 

Regulamin konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17 w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz 
integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na 
aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, 
zawodowej/ 2 typ 
 
- REJESTR ZMIAN 
  

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

Str. Tytułowa 
Wersja 1.0 

Str. Tytułowa 
Wersja 1.1 

Str. 16 
Brak zapisu 

Str. 16 pkt. 3.2 
Dodano pkt. 3.2.5 o treści: 
W przypadku jeżeli Wnioskodawca/i Partner/-rzy 
(jeśli dotyczy) zaznaczył odpowiedź „TAK” przy 
Oświadczeniu: Wnioskuję o ochronę przez 
właściwą instytucję informacji i tajemnic 
zawartych w niniejszym wniosku oraz wskazuję 
zakres i podstawę prawną ochrony ww. 
informacji i tajemnic w Załączniku do wniosku o 
dofinansowanie, wówczas na etapie składania 
wniosku o dofinansowanie (jego publikacji) 
Wnioskodawca/ i Partner/-rzy (jeśli dotyczy) 
zobowiązany jest wypełnić Załącznik - Zakres i 
podstawa prawna ochrony informacji i tajemnic 
zawartych we wniosku o dofinansowanie. 
 

Str. 21 pkt. 4.1.3.1  
Brak zapisu 

Str. 21 pkt. 4.1.3.1 
Dodano zapis o treści: 
- brak załącznika: Zakres i podstawa prawna 
ochrony informacji i tajemnic zawartych we 
wniosku o dofinansowanie - w przypadku 
odpowiedzi TAK przy oświadczeniu: Wnioskuję 
o ochronę przez właściwą instytucję informacji i 
tajemnic zawartych w niniejszym wniosku oraz 
wskazuję zakres i podstawę prawną ochrony 
ww. informacji i tajemnic w Załączniku  Zakres i 
podstawa prawna ochrony informacji i tajemnic 
zawartych we wniosku o dofinansowanie do 
wniosku o dofinansowanie. 
 

Str. 27-28 
Kwalifikowalność Beneficjenta/Partnera – 
zmiana zapisu 

Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) nie 
podlega/ją wykluczeniu z możliwości ubiegania 
się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, 
o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych. 

Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) 
zgodnie z SOOP RPO WZ 2014-2020 jest/są 
podmiotem/ami uprawnionym/i do ubiegania się 
o dofinansowanie w ramach Działania/typu 
projektu, w którym ogłoszony został konkurs. 

 
 

Str. 28 
Kwalifikowalność Beneficjenta/Partnera – 
aktualny  zapis 
Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) nie 
podlega/ją wykluczeniu z możliwości ubiegania 
się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, 
o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych. 
Beneficjent, zgodnie z SOOP RPO WZ 2014-
2020, jest podmiotem uprawnionym do 
ubiegania się o dofinansowanie w ramach typu 
projektów, w którym ogłoszony został konkurs. 

Str. 27-28 Opis znaczenia kryterium 
 

(…) Ponadto Wnioskodawca we wniosku  
o dofinansowanie podaje informacje/zapisy 

Str. 28 Opis znaczenia kryterium 
 
(…) Ponadto Wnioskodawca we wniosku  
o dofinansowanie podaje informacje/zapisy 



 

umożliwiające dokonanie jednoznacznej oceny, 
iż jest on, jak i Partner podmiotem/ami 
uprawnionym/i do ubiegania się 
o dofinansowanie w ramach typu projektów, 
w którym ogłoszony został konkurs (…). 

 

umożliwiające dokonanie jednoznacznej oceny, 
iż jest on, podmiotem uprawnionym 
do ubiegania się o dofinansowanie w ramach 
typu projektów, w którym ogłoszony został 
konkurs (…) 
 

Str. 37- 38 Definicja kryterium 

Skuteczność- zmiana zapisu 

Stopnień, w jakim projekt przyczyni się do 
rozwiązania/złagodzenia sytuacji problemowej 
zawartej w Regulaminie konkursu oraz we 
wniosku o dofinansowanie. 
Projekt jest spójny i kompletny w zakresie 
ocenianego kryterium. 
 
Skala punktów (1-5) waga 4 

Str. 38 Definicja kryterium 

Skuteczność/Efektywność – aktualny zapis 

Stopnień, w jakim projekt przyczyni się do 
rozwiązania/złagodzenia sytuacji problemowej 
wskazanej we  wniosku o dofinansowanie. 

Stopień/poziom osiągnięcia zakładanych 

rezultatów w odniesieniu do zaplanowanych 

kosztów. 

Ocena relacji nakład/rezultat. 

Projekt jest spójny i kompletny w zakresie 

ocenianego kryterium. 

 

Skala punktów (1-5) waga 6 

Str. 37-38 Opis znaczenia kryterium 
 
Projekt powinien zostać tak zaplanowany, aby 
osoby obejmowane wsparciem skutecznie mogły 
zmienić swoją sytuację dzięki zaproponowanej 
pomocy w ramach projektu. 
We wniosku o dofinansowanie należy opisać, 
w jaki sposób działania podejmowane 
w projekcie wpłyną na rozwiązanie 
zdiagnozowanych problemów. 
 
Ocenie podlegać będzie stopień rozwiązania 
problemu/złagodzenia sytuacji problemowej 
wskazane w diagnozie na podstawie wartości 
docelowych wskaźników założonych we 
wniosku, a także liczebności grupy docelowej 
uczestniczącej we wsparciu. 

Wartość docelowa wskaźników powinna być co 
do zasady określona na poziomie wskazanym w 
części 3.4 Regulaminu. Każdy wskaźnik z 
wartością niższa winien być poparty 
uzasadnieniem, które w ramach 
przedmiotowego kryterium podlegać będzie 
ocenie. 

Działania zaproponowane w projekcie oraz 
wydatki zaplanowane na jego realizację, 
prowadzą do osiągnięcia wskaźników 
przewidzianych w ramach Działania 7.1. 

Ocenie podlegać będzie trafność doboru 
wskaźników określonych dla kwot ryczałtowych 
(jeśli dotyczy) oraz ich wartości docelowe, a 
także dobór dokumentów potwierdzających ich 
osiągniecie. 

Skala punktów (1-5) waga 4 

 

Str. 38-39 Opis znaczenia kryterium 
 
(…) Ponadto na podstawie zapisów wniosku  
o dofinansowanie będzie oceniana relacja 
nakład-rezultat, czyli efektywność 
zaproponowanych działań w projekcie 
w stosunku do poniesionych kosztów. Ocenie 
relacji nakład/ rezultat podlegają koszty w 
stosunku do określonych przez IOK głównych 
wskaźników wskazanych w części 3.4 
Regulaminu. 

Podczas oceny efektywności kosztowej pod 
uwagę brany będzie sposób realizacji zadań, 
osiągnięcia założeń projektu np. czy zadania w 
projekcie są realizowane samodzielnie, poprzez 
zlecanie usług merytorycznych, wybór 
najbardziej efektywnego sposobu pozyskania 
środków trwałych itp., oraz czy rezultaty projektu 
można  osiągnąć niższym kosztem przy 
zachowaniu tej samej jakości wsparcia. 
 
 
Skala punktów (1 - 5) waga 6 



 

Str. 38-39 
Efektywność – usunięto kryterium 

 

Str. 39 Opis znaczenia  kryterium 
 
Użyteczność  
 
W ramach kryterium weryfikowana będzie 
trafność doboru form wsparcia/narzędzi 
w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów i 
grupy docelowej, które projekt ma rozwiązać 
albo załagodzić, w tym min.: odpowiedniość 
form wsparcia do zdiagnozowanych barier 
uczestnictwa w projekcie oraz potrzeb grupy 
docelowej.  
Ocenie podlegać będzie kompleksowość 
oferowanego wsparcia. 
 
Zidentyfikowane niespójności, niekonsekwencja 
i istotne braki w treści wniosku skutkują 
obniżeniem punktacji 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Ocena spełniania kryterium dokonywana jest w 
ramach skali punktowej. 

 
 
Skala punktów (1 - 5) waga 4 

Str. 40 Opis znaczenia  kryterium 
 
Użyteczność  
 
W ramach kryterium weryfikowana będzie 
trafność doboru form wsparcia/narzędzi 
w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów i 
grupy docelowej, które projekt ma rozwiązać 
albo załagodzić, w tym min.: odpowiedniość 
form wsparcia do zdiagnozowanych barier 
uczestnictwa w projekcie oraz potrzeb grupy 
docelowej.  
Ocenie podlegać będzie kompleksowość 
oferowanego wsparcia. 
 
Zidentyfikowane niespójności, niekonsekwencja 
i istotne braki w treści wniosku skutkują 
obniżeniem punktacji 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Ocena spełniania kryterium dokonywana jest w 
ramach skali punktowej. 

 
 
Skala punktów (1 - 5) waga 6 

Str. 45 pkt 4.2.8 
 
 - efektywność,  
 - skuteczność 
- użyteczność,  
- odpowiedniość/adekwatność/trafność,  
- trwałość. 

Str. 45 pkt. 4.2.8 
 
- skuteczność/efektywność, 
- użyteczność,  
- odpowiedniość/adekwatność/trafność,  
- trwałość. 
 

Aktualizacja załączników: 
 

1. 1. Załącznik nr. 7.10 - wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie – skorygowano treść 
kryteriów wyboru projektów do brzmienia przyjętego przez Komitet Monitorujący RPO WZ w dniach 
15-16.05.2017 r.; 
 
2.. Dodano Załącznik: Lista sprawdzająca dla Projektodawcy pomocna w stwierdzeniu, czy wniosek 

spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.01.00-IP.02-32-K25/17; 

 
Dokonano zmian korektorskich. 

 

 

  


