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Informacja o zmianach w załączniku nr 2  

do Regulaminu konkursu 

Zmiana II 

Regulamin konkursu  

NR POWR.01.02.01-IP.15-12-006/17 

 

W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY  

PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 

 

DZIAŁANIE 1.2 WSPARCIE OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NA REGIONALNYM 

RYNKU PRACY – PROJEKTY KONKURSOWE 

 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Informacja o zmianie w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-

006/17 ogłoszonym w dniu 24 marca 2017 r. i  zmienionym w dniu 13 kwietnia 2017 r. oraz  

w dniu 5 maja 2017. 

 

ZMIANA W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO RERGULAMINU KONKURSU: 

 

Zapis w rozdziale 9 ust. 6 o dotychczasowym brzmieniu: 

„6. Środki nie mogą być przyznane na rodzaje działalności wskazane w art. 2 lit. c i d ust.3 lit. d oraz ust. 

4 i 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, np. na:  

1) podjęcie działalności m.in.: transportowej, eksportowej, związanej z handlem obwoźnym;  

2) wydatki inwestycyjne związane z kosztami budowy, remontów i adaptacji pomieszczeń oraz 

remontów maszyn i urządzeń; 

3) zakup towarów w przypadku działalności handlowej oraz na zakup surowców w przypadku 

działalności produkcyjnej lub usługowej;  

4) zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucje;  

5) nabywanie nieruchomości, nabywanie zwierząt;  

6) opłaty m. in.: opłaty administracyjne, składki ZUS, wypłaty wynagrodzeń, czynsz;  

7) zakup urządzeń, materiałów, towarów handlowych od współmałżonka, osób krewnych w linii prostej, 

prowadzących działalność gospodarczą;  

8) przejęcie już istniejącej i funkcjonującej na rynku działalności.” 

otrzymuje brzmienie: 

6. Środki nie mogą być przyznane na:  

1) wydatki inwestycyjne związane z kosztami budowy, remontów i adaptacji pomieszczeń  oraz 

remontów maszyn i urządzeń; 

2) zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucje;  

3) nabywanie nieruchomości, nabywanie zwierząt;  

4) zakup urządzeń, materiałów, towarów handlowych od współmałżonka, osób krewnych w linii prostej, 

prowadzących działalność gospodarczą;  

5) przejęcie już istniejącej i funkcjonującej na rynku działalności. 

 

Powyższe zmiany treści załącznika nr 2 – Standard Usług do Regulaminu konkursu - wynikają 

z konieczności sprecyzowania zapisów tego dokumentu. Zgodnie z rozdziałem 9 ust. 4 środki na 

prowadzenie działalności gospodarczej są pomocą de minimis udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r.  W związku z powyższym w rozdziale 9 ust. 6 

usunięto nieprecyzyjny zapis odwołujący się do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014. 

Ponadto z uwagi na zastrzeżenia i wątpliwości zgłaszane przez potencjalnych Projektodawców, 

że wymagania określające na co nie mogą zostać być przeznaczone środki na prowadzenie 
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działalności gospodarczej wskazane w rozdziale 9 ust. 6 pkt. 3 i 6 są zawężające  i mogą spowodować 

brak zainteresowania uczestników tą forma wsparcia usunięto je z treści załącznika. 

Wprowadzona zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców. 

Pozostałe zapisy załącznika nr 2 oraz pozostałe załączniki nie ulegają zmianie. Zmianie nie ulegają 

również zapisy zawarte w Regulaminie konkursu.  

Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.  

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu zaktualizowano zgodnie z opisanymi powyżej zmianami. 


