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Komunikat dotyczący konkursu 

o nr  RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/15 
 
 

ogłoszonego w ramach Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających 
bez zatrudnienia 

oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy 

oraz wspieranie mobilności zasobów pracy RPOWP na lata 2014-2020. 

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w Regulaminie konkursu: 

Zmianie uległa Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w 
ramach RPOWP stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.  

W Karcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach 
RPOWP dokonano korekty błędu technicznego dot. aktualizacji wagi punktowej możliwej do 
uzyskania w ramach jednego z kryteriów merytorycznych, tj.: 

  

1. W części A. KRYTERIA MERYTORYCZNE:  

dotychczasowy zapis: 

4. Trafność doboru i opisu zadań 
przewidzianych do realizacji w ramach 

projektu, w tym opisu: 

20/12       

-  zasadność potrzeby realizacji zadań; 10       
- wartości wskaźników, które zostaną 
osiągnięte w ramach zadań oraz adekwatność 
ich doboru i opisu w kontekście realizacji 
właściwego celu szczegółowego RPOWP; 

6       



- sposobu, w jaki zostanie zachowana 
trwałość projektu (o ile 

dotyczy); 

2       

- uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji 
poszczególnych zadań (o ile dotyczy). 

2       

  

otrzymuje brzmienie: 

4. Trafność doboru i opisu zadań 
przewidzianych do realizacji w ramach 

projektu, w tym opisu: 

20/12       

-  zasadność potrzeby realizacji zadań; 10       

- wartości wskaźników, które zostaną 
osiągnięte w ramach zadań oraz adekwatność 
ich doboru i opisu w kontekście realizacji 
właściwego celu szczegółowego RPOWP; 

10 

albo 

8* 

albo 

6** 

      

*dotyczy projektów, w których wymagana jest trwałość projektu lub projektów realizowanych w 
partnerstwie 

**dotyczy projektów, w których wymagana jest trwałość projektu oraz projektów realizowanych w 
partnerstwie 

- sposobu, w jaki zostanie zachowana 
trwałość projektu (o ile 

dotyczy);* 

2* 

albo 

0 

      

*dotyczy wyłącznie projektów, w których wymagana jest trwałość projektu 

- uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji 
poszczególnych zadań (o ile dotyczy).** 

2** 

albo 

0 

      

**dotyczy wyłącznie projektów realizowanych w partnerstwie 
 


