
Załącznik do uchwały nr 153 KM PO WER z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2017 rok dla Działania 4.1 i 4.2  
PO WER opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju  

 

L.p. Miejsce w Rocznym Planie Działania Obecny zapis Proponowany zapis 

 

1. Roczny Plan Działania dla Działania 4.1 i 
4.2 PO WER opracowany przez 
Ministerstwo Rozwoju  

Działanie 4.2 Programy mobilności 
ponadnarodowej  

-  Dodano fiszkę konkursu. 

 



DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER  Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel 

szczegółowy 

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty 

Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów 

mobilności ponadnarodowej 

Priorytet 

inwestycyjny 

10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, 

nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie 

umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w 

tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji  

Lp. konkursu 1 
Planowany kwartał 

ogłoszenia 
konkursu 

I   II   III   IV  x 

Planowany 
miesiąc 

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

         x   

Czy w ramach 

konkursu będą 

wybierane 

projekty 

grantowe? 

TAK  NIE x 

Planowana 

alokacja (PLN) 

2 500 000 PLN 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  

Minimalny udział wkładu 

własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

3,00%  

Typ/typy 

projektów  

przewidziane 

do realizacji w 

ramach 

konkursu 

3. Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie 

i wdrażanie polityk publicznych 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika 



W podziale na
1
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób, które nabyły kompetencje 

zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu 

programu 

  225 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
2
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób objętych wsparciem w 

ramach programów mobilności 

ponadnarodowej 

  250 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Grupę docelową stanowią przedstawiciele gmin posiadających status miasta, tj.: 

- miejskich,  

- miejsko-wiejskich, 

których fiszki projektowe zostały wybrane do etapu II konkursu dotacji HUMAN SMART CITIES. Inteligentne 

miasta współtworzone przez mieszkańców, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 18.07.2017 r. 

Uzasadnienie: 

Grupa docelowa projektu jest zgodna z 

SZOOP PO WER.  

Wsparciem w ramach projektu objęci 

zostaną przedstawiciele gmin 

posiadających status miasta, których 

fiszka projektowa została wybrana do 

etapu II konkursu dotacji HUMAN SMART 

CITIES. Inteligentne miasta 

współtworzone przez mieszkańców (dalej 

konkurs dotacji), organizowanego przez 

Ministerstwo Rozwoju.  

Jako przedstawiciele gmin posiadających 

status miasta rozumiani są pracownicy 

podmiotów i instytucji działających na 

poziomie samorządu terytorialnego oraz 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
3 

                                                           
1
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 

2
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 



organizacje pozarządowe i partnerzy 

społeczni współtworzący/prowadzący 

działania projektowe w ramach konkursu 

dotacji.  

Kryterium weryfikowane na  podstawie  

zapisów we wniosku. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu. 

2. Wnioskodawca lub partner krajowy na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 

roczne doświadczenie we współpracy ponadnarodowej, które jest możliwe do udokumentowania na żądanie IOK.  

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca zobowiązany jest opisać 

przedmiotowe doświadczenie w treści 

wniosku o dofinansowanie.  

Co najmniej roczne doświadczenie 

oznacza, że podmiot realizował 

przedsięwzięcia współpracy 

ponadnarodowej, których okres realizacji 

wynosił łącznie minimum rok w okresie 

ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w 

którym składany jest wniosek o 

dofinansowanie. 

Kryterium ma na celu weryfikację 

potencjału merytorycznego wnioskodawcy 

tak, aby zapewnić jak najwyższą jakość 

oferowanego wsparcia. Wymagania w 

zakresie doświadczenia wnioskodawcy 

mają na celu optymalizację skuteczności 

wsparcia.  

Potrzeba zastosowania przedmiotowego 

kryterium wynika z konieczności 

zapewnienia, iż wnioskodawca posiada 

wystarczający potencjał (doświadczenie, 

know-how) do zrealizowania zadań, które 

zostały przedstawione we wniosku o 

dofinansowanie.  

Kryterium weryfikowane na podstawie 

zapisów wniosku.  

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania kryterium może być 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
3 



uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu. 

3. Formą wsparcia są programy mobilności ponadnarodowej realizowane w formie: 

stażu/praktyki/jednostronnej wymiany pracowników. Wnioskodawca zapewnia zorganizowanie dla uczestników 

mobilności ponadnarodowej w wybranych krajach członkowskich UE, dopasowanej do obszaru tematycznego lub 

tematu uzupełniającego, wskazanego w fiszce projektowej lub wniosku o przyznanie dotacji złożonego w ramach 

konkursu dotacji.  

Uzasadnienie: 

Formą wsparcia realizowaną w projekcie 

są programy mobilności ponadnarodowej, 

które podczas pobytu za granicą będą 

miały formę: stażu/praktyki/jednostronnej 

wymiany pracowników. Są one zgodne z 

ogólnym założeniem konkursu 

przewidującym zdobywanie wiedzy na 

temat dobrych praktyk stosowanych w 

innych państwach UE, a także wymianę 

doświadczeń pomiędzy pracownikami o 

podobnym zakresie zadań.  

W związku z tym wnioskodawca 

zobowiązany jest do zapewnienia 

programu mobilności ponadnarodowej 

zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez 

uczestników projektu. Dopuszczalne jest, 

aby przedstawiciele jednego miasta 

odbywali program w różnych miejscach 

(tzn. nie wszyscy przedstawiciele tego 

samego miasta muszą odbywać program 

mobilności ponadnarodowej w tym 

samym miejscu), przy czym jeden 

uczestnik może uczestniczyć tylko w 

jednej formie wsparcia.  

Kryterium weryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
3 

4. Wnioskodawca ustala wspólnie z uczestnikiem i instytucją przyjmującą, plan mobilności, zawierający 

przebieg i zakładane efekty mobilności ponadnarodowej. Zakres tematyczny planu mobilności musi być zbieżny z 

zakresem obszaru tematycznego lub tematu uzupełniającego wskazanych w fiszce projektowej lub wniosku o 

przyznanie dotacji złożonym w odpowiedzi na konkurs dotacji.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu zapewnić, że 

wnioskodawca wspólnie z uczestnikami 

projektu oraz przedstawicielami instytucji 

przyjmującej (u której odbędzie się 

program mobilności ponadnarodowej) 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
3 



ustala plan mobilności zgodny z 

obszarem tematycznym lub tematem 

uzupełniającym wskazanymi w fiszce 

projektowej lub wniosku o przyznanie 

dotacji złożonym w ramach konkursu 

dotacji.  

Wnioskodawca jest zobowiązany do 

zapewnienia miejsc mobilności 

ponadnarodowej zgodnie z potrzebami 

uczestników i miast, które reprezentują.  

Kryterium  weryfikowane  na  podstawie  

zapisów we wniosku. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu. 

5. Następstwem realizacji programu mobilności ponadnarodowej jest złożenie przez uczestnika raportu wraz 

z przedstawieniem możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy do przygotowania lub realizacji wniosku o 

przyznanie dotacji (koncepcji projektu), który jest składany w ramach etapu II konkursu dotacji.  

Uzasadnienie: 

Po powrocie z mobilności uczestnik 

zobowiązany jest złożyć raport, w którym 

opisuje przebieg mobilności, a także 

wskazuje, w jaki sposób dobre praktyki, 

zaobserwowane podczas programu 

mobilności ponadnarodowej, zostały 

zaimplementowane do wniosku o 

przyznanie dotacji lub podczas realizacji 

projektu.  

Uczestnik przedstawi również, jakie 

korzyści z jego programu mobilności 

odniosła instytucja przyjmująca.  

Dopuszczalne jest złożenie jednego, 

wspólnego raportu przez wszystkich 

przedstawicieli jednego miasta. 

Kryterium ma na celu zapewnić, że 

mobilności uczestników projektu będą 

miały wpływ na wskazaną w fiszce 

projektowej lub wniosku o przyznanie 

dotacji koncepcję projektu w ramach 

konkursu dotacji.  

Kryterium weryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
3 



finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu. 

6. Projekt obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca gwarantuje równy dostęp 

do informacji i możliwości ubiegania się o 

udział w programie mobilności 

ponadnarodowej wszystkim 

przedstawicielom gmin posiadającym 

status miasta, których fiszki projektowe 

zostały wybrane do etapu II konkursu 

dotacji.  

Kryterium weryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
3 

7. Pobyt uczestników za granicą trwa od 2 do 5 dni roboczych (w uzasadnionych przypadkach, po 

uzgodnieniu z IOK, czas trwania pobytu może zostać wydłużony do 10 dni roboczych).   

Uzasadnienie: 

Biorąc pod uwagę fakt, że uczestnicy 

projektu to osoby zatrudnione, kryterium 

ma na celu wskazać taką długość trwania 

mobilności, aby była ona efektywna i 

korzystna dla uczestnika, ale z drugiej 

strony nie była uciążliwa dla pracodawcy 

ze względu na nieobecność pracownika.  

Podczas definiowania długości pobytu za 

granicą należy każdorazowo uwzględniać 

specyfikę wyjazdu i stosować 

zróżnicowane podejście w zależności od 

zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań 

uczestnika oraz miasta biorącego udział 

w konkursie dotacji.  

W uzasadnionych przypadkach możliwe 

jest wydłużenie pobytu za granicą do 10 

dni roboczych, po uzgodnieniu z IOK. 

Jako pobyt uczestników za granicą należy 

rozumieć czas spędzony w instytucji 

przyjmującej na realizacji zadań 

związanych z obszarem tematycznym lub 

tematem uzupełniającym wskazanym w 

fiszce projektowej złożonej w ramach 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
3 



konkursu dotacji. Do pobytu uczestników 

za granicą nie są wliczane dni spędzone 

w podróży do i z miejsca mobilności. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu. 

8. Projekt realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym – obowiązkowo załącznikiem do wniosku o 

dofinansowanie jest list intencyjny, a po wybraniu projektu do dofinansowania – po zawarciu umowy o 

dofinansowanie – podpisywana jest umowa o współpracy ponadnarodowej. 

Partnerem ponadnarodowym jest podmiot z innego państwa członkowskiego UE. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zgodne z SZOOP.  

Współpraca z partnerem 

ponadnarodowym jest konieczna do 

zrealizowania działań przewidzianych w 

projekcie.  

Zgodnie z rozporządzeniem unijnym 

1304/2013 w projektach współpracy 

ponadnarodowej finansowanych z EFS 

wymagany jest udział partnerów z co 

najmniej dwóch państw członkowskich 

UE. W związku z tym, partnerem 

ponadnarodowym w projekcie może być 

wyłącznie podmiot pochodzący z innego 

kraju członkowskiego UE, tj. mający 

siedzibę lub posiadający filię 

zarejestrowaną w innym niż Polska kraju 

UE.    

Umowa o współpracy ponadnarodowej 

musi zostać zawarta i dostarczona do IOK 

po podpisaniu umowy o dofinansowanie 

projektu. Dopuszcza się rozszerzenie 

liczby partnerów na etapie realizacji 

projektu. W przypadku zmiany partnera 

ponadnarodowego z przyczyn 

niezawinionych przez wnioskodawcę, 

dopuszcza się zawarcie umowy o 

współpracy ponadnarodowej z innym 

partnerem o analogicznych lub wyższych 

kompetencjach, wymaga to jednak zgody 

IOK.  

List intencyjny oraz umowa o współpracy 

ponadnarodowej muszą zawierać 

minimalny zakres informacji wskazany we 

wzorach tych dokumentów określonych w 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
3 



regulaminie konkursu. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku – obowiązkowo 

załącznikiem do wniosku jest list 

intencyjny partnera/ów 

ponadnarodowego/ych. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu. 

9. We wniosku o dofinansowanie przedstawiono opis: 

- adekwatności doświadczenia partnera ponadnarodowego pod kątem możliwości zapewnienia wsparcia 

odpowiadającego potrzebom uczestników projektu, 

- wartości dodanej partnerstwa ponadnarodowego, w tym przebieg procesu wzajemnego uczenia się i 

wymiany doświadczeń w partnerstwie ponadnarodowym w przedmiocie projektu.   

Uzasadnienie: 

Zgodnie z rozporządzeniem unijnym nr 

1304/2013 celem współpracy 

ponadnarodowej jest promowanie 

wzajemnego uczenia się, zwiększając 

przez to skuteczność polityk wspieranych 

przez EFS.  

Kryterium będzie oceniane pod kątem 

adekwatności wyboru partnera 

ponadnarodowego do zaplanowanego 

wsparcia dla uczestników projektu. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku.  

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
3 

10. Instytucja przyjmująca jest miastem (samorządem miejskim): 

- o liczbie ludności korespondującej z liczbą ludności miasta, którego fiszka projektowa została wybrana do 

etapu II konkursu dotacji (miasta małe/średnie/duże – zgodnie z wymogami regulaminu konkursu dotacji), 

- z innego państwa członkowskiego UE, 

- posiadającym doświadczenie we wdrażaniu inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w co najmniej jednym 

z obszarów tematycznych określonych w p. V regulaminu konkursu dotacji. Dany obszar tematyczny stanowi temat 

wiodący bądź uzupełniający wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie projektu w ramach II etapu 



konkursu dotacji, 

- wdrażającym inteligentne rozwiązania w sposób partycypacyjny, przy istotnym udziale swoich mieszkańców. 

Uzasadnienie: 

Kryterium będzie oceniane pod kątem 

adekwatności wyboru instytucji 

przyjmujących do zaplanowanego 

wsparcia dla uczestników projektu. 

Instytucja przyjmująca wdraża 

rozwiązania lub stosuje dobre praktyki w  

obszarach tematycznych lub tematach 

uzupełniających wskazanych w fiszce 

projektowej lub we wniosku o przyznanie 

dotacji, złożonych w ramach konkursu 

dotacji i jest podmiotem, w którym będzie 

bezpośrednio realizowany program 

mobilności ponadnarodowej. Partner 

ponadnarodowy nie musi pełnić funkcji 

instytucji  przyjmującej. 

Lista miast, które będą mogły pełnić rolę 

instytucji przyjmujących zostanie 

przedstawiona w regulaminie konkursu. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku.  

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
3 

 

11. Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie zakłada objęcie wsparciem w projekcie min. 250 osób. Na 

etapie realizacji projektu, IOK może wyrazić zgodę na zwiększenie lub zmniejszenie liczby uczestników, w 

szczególności, jeśli liczba ulegnie zmianie z przyczyn leżących po stronie jednostek samorządu terytorialnego.   

Uzasadnienie: 

Wsparciem w ramach projektu objęci 

zostaną przedstawiciele 50 miast, których 

fiszka projektowa została wybrana do 

etapu II konkursu dotacji.  

W przypadku dużej liczby fiszek wysokiej 

jakości, Ministerstwo Rozwoju może 

zdecydować o zwiększeniu liczby miast, 

które będą mogły przystąpić do etapu II  

konkursu dotacji.  

Grupa docelowa obejmie 250 osób. 

Szacuje się, że z jednego miasta na 

mobilność ponadnarodową wyjedzie od 4 

do 6 przedstawicieli. 

Istnieje możliwość zwiększenia lub 

zmniejszenia liczby uczestników za zgodą 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
3 



IOK. 

Mając na uwadze maksymalnie 24-

miesięczny okres realizacji projektu oraz 

krótki czas trwania mobilności 

uczestników projektu (do 5 dni roboczych 

z możliwością wydłużenia do max 10) 

zakłada się, że potencjał wnioskodawcy 

powinien pozwolić na zapewnienie 

kompleksowego wsparcia dla co najmniej 

250 uczestników. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu. 

12. W ramach konkursu dany podmiot może wystąpić w złożonych wnioskach o dofinansowanie wyłącznie 

jeden raz: jako wnioskodawca albo partner.   

Uzasadnienie: 

Określenie ww. kryterium ma na celu 

tworzenie warunków umożliwiających 

większej liczbie różnych beneficjentów 

skorzystanie z dofinansowania projektów.  

W przypadku złożenia więcej niż jednego 

wniosku przez jednego wnioskodawcę, 

IOK odrzuca wszystkie złożone w 

odpowiedzi na konkurs wnioski, w 

związku z niespełnieniem kryterium 

dostępu.  

W przypadku wycofania jednego wniosku 

o dofinansowanie przed terminem 

zamknięcia konkursu, wnioskodawca ma 

prawo złożyć kolejny wniosek. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 

danych w dyspozycji IOK.  

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
3 

13. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Ograniczony czas realizacji projektu 

pozwoli wnioskodawcom precyzyjnie 

zaplanować przedsięwzięcia, co wpłynie 

na zwiększenie efektywności oraz 

sprawne rozliczanie finansowe 

wdrażanych projektów. Jednocześnie 

proponowany okres realizacji projektu jest 

wystarczający, aby zrealizować 

zakładane formy wsparcia, a także podjąć 

odpowiednie działania zaradcze w 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
3 



przypadku trudności w realizacji projektu. 

Kryterium weryfikowane na podstawie 

zapisów wniosku. 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020  (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, 1475) treść wniosku o 

dofinansowanie w części dotyczącej 

spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie 

określonym w regulaminie konkursu. 
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