
Zestawienie zmian w Regulaminie konkursu planowanego do realizacji w ramach 
Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej 
się gospodarki pn. Tworzenie materiałów multimedialnych (e-zasobów) z zakresu 
Podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG) (konkurs nr 
POWR.02.15.00-IP.02-00-001/17). 
 
 

Regulaminu konkursu 
– część, w której 
wprowadzono zmianę 

Rodzaj zmiany 

1.4 Kwota przeznaczona 
na konkurs i podstawowe 
zasady udzielania 
dofinansowania 
 
Spis załączników 

Dodano załącznik nr 13a Zestawienie standardów i cen 
rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach 
konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/17 Tworzenie 
materiałów multimedialnych (e-zasobów) z zakresu 
Podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG) 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
Działanie 2.15 (stanowiącego podstawę do oceny 
prawidłowości konstruowania budżetu projektu weryfikowanego 
przez Instytucję Pośredniczącą MEN) 

4.5 Analiza kart oceny i 
obliczanie liczby 
przyznanych punktów 

Dodano opis procedury postępowania dotyczącej wyłonienia do 
dofinansowania projektu w przypadku uzyskania przez więcej 
niż jeden projekt takiej samej liczby punktów 
„Zgodnie z kryterium dostępu nr 2 weryfikowanym na etapie 
oceny formalnej, do dofinasowania może być wybrany tylko 
jeden projekt w ramach obszaru. 
W przypadku uzyskania przez więcej niż jeden projekt w ramach 
danego obszaru takiej samej liczby punktów lub w wyniku 
przeprowadzonych negocjacji takiej samej (najwyższej) liczby 
punktów IOK, kierując się zasadą równego traktowania 
wnioskodawców, ustala następujące reguły pozwalające na 
wyłonienie wniosku o dofinasowanie, który uzyska 
dofinansowanie: 
 

1. Wybór projektu, w którym wskazano wskaźnik/wskaźniki 
przyczyniające się w większym stopniu do realizacji 
celów programu. 

Jeśli zastosowanie powyższej reguły okaże się 
niewystarczające, zastosowanie ma reguła nr 2.  

2. Wybór projektu, który uzyskał większą liczbę punktów 
uzyskaną w kryterium: 

 nr 3.1 Adekwatność doboru i opisu wskaźników realizacji 
projektu (w tym wskaźników dotyczących właściwego 
celu szczegółowego PO WER) oraz sposobu ich 
pomiaru,  

 jeżeli różnice nie występują, porównywane będzie 
kryterium nr V Prawidłowość sporządzenia budżetu 
projektu,  

 jeżeli różnice nie występują, porównywane będzie 
kryterium nr 4.3 Zaangażowanie potencjału 
wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy),  

 jeżeli różnice nie występują, porównywane będzie 
kryterium nr 4.4. Adekwatność opisu potencjału 
społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) 
do zakresu realizacji projektu, 



 jeżeli różnice nie występują, porównywane będzie 
kryterium nr 4.1. Spójność zadań przewidzianych do 
realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu 
tych zadań.  

Jeśli zastosowanie powyższej reguły okaże się 
niewystarczające, zastosowanie ma reguła nr 3.  

3. Wybrany zostanie projekt bardziej racjonalny kosztowo.  
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki ponoszone w 
ramach projektu muszą być racjonalne i efektywne. 
Racjonalność kosztowa projektu weryfikowana będzie na 
podstawie analizy stosunku poniesionych nakładów do 
uzyskania najlepszych efektów.” 
 

4.6 Zakończenie oceny i 
rozstrzygnięcie konkursu 

Dokonano zmian redakcyjnych. 

 


