Regulamin konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 w ramach Działania 8.6
Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów
uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w
pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego
REJESTR ZMIAN
Zapis przed zmianą
Str. 1
Wersja (1.2)

Zapis po zmianie
Str. 1
Wersja (1.3)

Str. 1
Szczecin, dnia 13.03.2020 r.

Str. 1
Szczecin, dnia 01.04.2020 r.

Str. 20, pkt 3.1 Termin, forma i miejsce
naboru. Formy komunikacji.

Str. 20, pkt 3.1 Termin, forma i miejsce
naboru. Formy komunikacji.

3.1.2

3.1.2

Wniosek w systemie LSI2014 należy
opublikować w terminie naboru
projektów, tj. od 21.02.2020 do
06.04.2020 do godziny 15:00:00

Wniosek w systemie LSI2014 należy
opublikować w terminie naboru
projektów, tj. od 21.02.2020 do
24.04.2020 do godziny 15:00:00

Str. 20, pkt 3.1 Termin, forma i miejsce
naboru. Formy komunikacji.

Str. 20, pkt 3.1 Termin, forma i miejsce
naboru. Formy komunikacji.

3.1.3

3.1.3

Termin dostarczenia pisemnego
wniosku o przyznanie pomocy uznaje
się za zachowany w przypadku
wpływu przesyłki do Kancelarii WUP
w Szczecinie w terminie 5 dni od
dnia zakończenia naboru tj. do dnia
14.04.2020.

Termin dostarczenia pisemnego
wniosku o przyznanie pomocy
uznaje się za zachowany w
przypadku wpływu przesyłki do
Kancelarii WUP w Szczecinie w
terminie 5 dni od dnia zakończenia
naboru tj. do dnia 29.04.2020.

Str. 29, pkt 4.1 Zasady dotyczące procesu
wyboru projektów

Str. 29, pkt 4.1 Zasady dotyczące
procesu wyboru projektów

4.1.2

4.1.2

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia
konkursu to 06.07.2020 r. Termin ten
w uzasadnionych przypadkach może
być wydłużony o maksymalnie 90 dni.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia
konkursu to 23.07.2020 r. Termin
ten w uzasadnionych przypadkach
może być wydłużony o maksymalnie
90 dni.

Str. 30, pkt 4.1 Zasady dotyczące procesu
wyboru projektów

Str. 30, pkt 4.1 Zasady dotyczące
procesu wyboru projektów

4.1.3.1 wniosek o dofinansowanie został
opublikowany w systemie LSI2014 w
terminie naboru projektów, tj. od
21.02.2020 r.do 06.04.2020 r.
(godzina 15:00:00)1/w terminie
wskazanym w wezwaniu do
uzupełnienia/poprawy wniosku.

4.1.3.1 wniosek o dofinansowanie został
opublikowany w systemie LSI2014 w
terminie naboru projektów, tj. od
21.02.2020 r.do 24.04.2020 r.
(godzina 15:00:00)2/w terminie
wskazanym w wezwaniu do
uzupełnienia/poprawy wniosku.

Str. 30, pkt 4.1 Zasady dotyczące procesu
wyboru projektów

Str. 30, pkt 4.1 Zasady dotyczące
procesu wyboru projektów

4.1.3.1 pisemny wniosek o przyznanie
pomocy wpłynął do IOK w terminie 5
dni od dnia zakończenia naboru tj. do
dnia 14.04.2020 r. /oświadczenie
o wprowadzeniu uzupełnień/poprawy
dokumentacji aplikacyjnej wpłynęło w
terminie wskazanym w wezwaniu do
uzupełnienia/poprawy wniosku.

4.1.3.1 pisemny wniosek o przyznanie
pomocy wpłynął do IOK w terminie
5 dni od dnia zakończenia naboru tj.
do dnia 29.04.2020 r. /oświadczenie
o wprowadzeniu
uzupełnień/poprawy dokumentacji
aplikacyjnej wpłynęło w terminie
wskazanym w wezwaniu do
uzupełnienia/poprawy wniosku.

Str. 92, pkt 4.4. Rozstrzygniecie konkursu

Str. 92, pkt 4.4. Rozstrzygniecie
konkursu - zmianie uległ pkt. 4.4.5,
dodano nowe pkt: 4.4.6 i 4.4.7

4.4.5 Po rozstrzygnięciu konkursu wszelkie
dokumenty związane z naborem
zostaną zarchiwizowane przez IOK.

4.4.5

W przypadku, gdy alokacja na
konkurs nie została wykorzystana w
całości a jednocześnie na liście
rankingowej znajdują się projekty
negatywnie ocenione w rozumieniu
art. 53 ust. 2 pkt. 2 ustawy których
dofinansowanie w pełnej
wnioskowanej kwocie nie było
możliwe, IP zastrzega sobie
możliwość zaproponowania
realizacji projektu przy obniżonym
dofinansowaniu pierwszemu
projektowi na ww. wymienionej

1

Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru
uznane będą za złożone po terminie.
2

Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru
uznane będą za złożone po terminie.

liście, którego wnioskowana wartość
przekroczyła pozostałą alokację na
konkurs. W takim przypadku
Wnioskodawca jest informowany o
takiej możliwości na piśmie. W
uzasadnionych przypadkach
możliwe jest również proporcjonalne
obniżenie wartości wskaźników do
zaktualizowanej wartości projektów z
zastrzeżeniem, że niniejsza
modyfikacja nie może mieć istotnego
wpływu na jakość udzielanego w
ramach projektu wsparcia.
Wprowadzenie przedmiotowych
zmian możliwe jest jedynie na
wniosek i za zgodą IP RPO. W
przypadku dokonania niniejszych
zmian w projekcie Wnioskodawca
zobowiązany jest do realizacji
projektu uwzględniającego te zmiany

Str. 136 dodano nowy pkt. 5.4 Zmiana
wartości projektu po podpisaniu umowy
oraz ppkt 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3.

4.4.6

W przypadku braku zgody
Wnioskodawcy na obniżenie
dofinansowania na warunkach
opisanych w punkcie 4.4.5. IP RPO
ma możliwość podjęcia decyzji o
przekazaniu uwolnionych środków
dla następnego w kolejności projektu
z listy rankingowej.

4.4.7

Po rozstrzygnięciu konkursu
wszelkie dokumenty związane z
naborem zostaną zarchiwizowane
przez IOK.

Str. 136 dodano nowy pkt. 5.4 Zmiana
wartości projektu po podpisaniu umowy
oraz ppkt 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 o brzmieniu:
5.4.1. Beneficjent co do zasady nie
ma możliwości wprowadzenia do
projektu zmian powodujących
zwiększenie kwoty
dofinansowania projektu.
5.4.2. W przypadku dostępności
środków w ramach alokacji na
konkurs w tym również

dostępności środków w ramach
alokacji dla danego działania, IP
RPO zastrzega sobie prawo do
podjęcia decyzji o możliwości
zwiększenia wartości już
dofinansowanych projektów,
zachowując przy tym zasadę
równego traktowania
Beneficjentów. Decyzja w tym
zakresie może zostać podjęta w
przypadku braku na liście
rankingowej projektów, które
otrzymały negatywną ocenę ze
względu na ograniczone środki
finansowe w naborze, bądź w
przypadku istnienia takich
projektów, ich dofinansowanie w momencie podjęcia decyzji
przez IP o dostępności
dodatkowych środków – nie
gwarantowałoby już możliwości
zrealizowania w pełni ich celów i
wskaźników. Ostateczną decyzję
w tym zakresie każdorazowo
podejmuje IP RPO.
5.4.3. W przypadku podjęcia decyzji
o możliwości zwiększenia
dofinansowania projektów, które
mają już podpisane umowy,
zasady wprowadzenia zmian
określa również IP RPO. IP RPO
w takim przypadku informuje
Beneficjentów o możliwości i
zasadach zmian wartości
projektów. Zaproponowane
przez Beneficjentów zmiany
niezbędne do wprowadzenia w
związku z możliwością
zwiększenia wartości projektów
muszą uzyskać akceptację IP
RPO.

Str. 135, pkt 6.3 Termin rozstrzygnięcia
IP RPO szacuje, że orientacyjny termin
rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na
06.07.2020 r.

Str. 137
VII. ZAŁĄCZNIKI
załącznik nr 7.2 Wzór umowy o
dofinansowanie projektu.

Str. 137
VII. ZAŁĄCZNIKI

Str. 137, pkt 6.3 Termin rozstrzygnięcia
IP RPO szacuje, że orientacyjny termin
rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na
23.07.2020 r.

Str. 139
VII. ZAŁĄCZNIKI, zmianie uległa nazwa
załącznik nr 7.2 na Wzór umowy o
dofinansowanie projektu – Umowa o
dofinansowanie projektu
współfinansowanego ze środków EFS w
ramach RPO WZ 2014-2020.

Str. 139
VII. ZAŁĄCZNIKI, zmianie ulega załącznik
nr 7.10 Wzór Listy sprawdzającej wniosek o
dofinansowanie projektu konkursowego w
ramach RPO WZ 2014-2020.

