
 

 

Zmiana  

Regulaminu konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16  

pn. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych  

oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału  

w procesie stanowienia prawa 

 

 

 

I. W Regulaminie konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16 pn. Podnoszenie 

kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych 

w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa – dalej „Regulamin 

konkursu”
1
, wprowadza się następujące zmiany. 

 

1) W Rozdziale I Informacje ogólne, podrozdział 3 Podstawowe informacje i przedmiot 

konkursu, pkt 2 Regulaminu konkursu – otrzymuje brzmienie: 

„Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 27 306 765,00 PLN, w tym 

rezerwa finansowa na ewentualne protesty wnioskodawców w wysokości 

4 500 0000,00 PLN.”.  

 

2) W Rozdziale III Podstawowe zasady udzielania dofinansowania, podrozdział 1 

Informacje ogólne, pkt 4 Regulaminu konkursu – otrzymuje brzmienie:  

„Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 27 306 765,00 PLN, w tym rezerwa 

finansowa na ewentualne protesty wnioskodawców w wysokości 4 500 0000,00 

PLN.”. 

 

                                                 
1
 Dostępny pod linkiem: https://efs.kprm.gov.pl/sites/default/files/2016_07_14_reg_konkurs_ngo_0.pdf;  

opublikowany w dniu 1 sierpnia 2016 r. pod linkiem https://efs.kprm.gov.pl/aktualnosci/konkurs-nr-powr021600-

ip06-00-00616-w-ramach-dzia-ania-216-po-wer i zmieniony ogłoszeniem z dnia 23 listopada 2016 r. 

(https://efs.kprm.gov.pl/aktualnosci/zmiana-regulamin-w-og-oszonych-konkurs-w).  



 

II. Zmiana Regulaminu konkursu wskazana w pkt I. wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na 

stronie internetowej www.efs.kprm.gov.pl oraz na portalu informacji o zmianie wraz 

z aktualną treścią Regulaminu oraz uzasadnieniem.  

 

UZASADNIENIE 

 

 

W ramach konkursu złożone zostały projekty, które spełniły sformułowane w nim kryteria 

wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie  

nie wystarcza na wybranie ich do dofinansowania. W tej sytuacji, zgodnie z Rozdziałem VII 

Postanowienia końcowe pkt 1 w zw. z pkt 3 Regulaminu konkursu, może on zostać zmieniony  

w trakcie trwania konkursu.  

 

Przedmiotowa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców. Jej 

przedmiotem jest zwiększenie alokacji na konkurs do wartości maksymalnej dla typu operacji, 

której dotyczy konkurs, a która została określona w Planie Realizacji Celów Pośrednich 

i Końcowych dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na 

lata 2014-2023, tj. 27 306 765,00 zł. Zmianę tę pozytywnie zaopiniowała w trybie roboczym 

Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

 

W ramach zwiększonej alokacji – zgodnie z zaleceniem Instytucji Zarządzającej Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – wyodrębniono środki na ewentualne 

protesty.  

 


