
Załącznik do uchwały nr  21   KM PO WER z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2015 rok dla I Osi Priorytetowej  
PO WER opracowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz zmiany w Rocznym Planie Działania na 2015 rok dla II Osi Priorytetowej PO WER 

opracowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 

Lp. Roczny Plan Działania na 2015 r. Było Jest 

1.  

Roczny Plan Działania dla I Osi 
Priorytetowej PO WER Osoby młode 
na rynku pracy opracowany przez  
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 
pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.2.1 
  Wsparcie udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Fiszka konkursu 

Kryterium dostępu  nr 2  

Wnioskodawca posiada siedzibę, filię, delegaturę, 
oddział czy inną prawnie dozwoloną formę 
organizacyjną działalności podmiotu w tym w 
okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu 
na terenie województwa opolskiego z możliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 
projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu 
możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

Wnioskodawca posiada siedzibę, filię, delegaturę, 
oddział czy inną prawnie dozwoloną formę 
organizacyjną działalności podmiotu na terenie 
województwa opolskiego  oraz w okresie realizacji 
projektu prowadzi biuro projektu na terenie 
województwa opolskiego z możliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego 
projektu zapewniające uczestnikom projektu 
możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

Uzasadnienie zmiany przedstawione przez IP 

Doprecyzowanie brzmienia  kryterium dostępu ma  
na celu ułatwienia jego odczytania przez 
potencjalnych wnioskodawców. 

2.  

Roczny Plan Działania dla II Osi 
Priorytetowej PO WER Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji opracowany 
przez  Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz 
zarządzania strategicznego 
przedsiębiorstw oraz budowy przewagi 
konkurencyjnej na rynku 

Fiszka konkursu nr 1  

Kryterium dostępu nr 5  

 

Wartość projektu nie przekracza wartości środków 
przeznaczonych na dofinansowanie projektu na 
danym obszarze, wskazanych w Regulaminie 
konkursu. 

Wartość dofinansowania projektu nie może 
przekroczyć wartości alokacji przeznaczonej  
na dofinansowanie projektu na danym obszarze, 
wskazanym w Regulaminie konkursu. 

Uzasadnienie zmiany przedstawione przez IP 

Zmiana pozwoli na ewentualne całkowite 
wykorzystanie wartości dofinansowania alokowanego 
w konkursie dla danego obszaru Polski. 
Dotychczasowe brzmienie kryterium spowodowałoby 
niewykorzystanie środków w wysokości 
odpowiadającej części prywatnej, gdyż 
wskazywałoby, iż całkowita wartość projektu – w tym 
wkład własny – nie może przekroczyć wartości 
środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu 
w danym obszarze. W alokacji na konkurs  
pozostawałaby zatem niewykorzystana kwota równa 
wkładowi prywatnemu ujętemu w złożonych  
w ramach konkursu wnioskach o dofinansowanie. 
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3. 

Roczny Plan Działania dla II Osi 
Priorytetowej PO WER Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji opracowany 
przez  Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Działanie 2.3 Zapewnienie jakości i 
dostępności usług rozwojowych 
świadczonych na rzecz 
przedsiębiorstw i pracowników 

Fiszka projektu pozakonkursowego 
koncepcyjnego 

Kryterium dostępu nr 1 

Nie dotyczy 

Projekt zakłada weryfikację wstępną podmiotów 
ubiegających się o wpis do RUR zgodnie z 
Regulaminem RUR 

Uzasadnienie zmiany przedstawione przez IP 

W celu zapewnienia jakości usług rozwojowych, które 
znajdą się w RUR, PARP  będzie prowadziła 
weryfikację wstępną podmiotów świadczących usługi 
rozwojowe starających się o wpis do Rejestru Usług 
Rozwojowych.  

4. 

Roczny Plan Działania dla II Osi 
Priorytetowej PO WER Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji opracowany 
przez  Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Działanie 2.3 Zapewnienie jakości i 
dostępności usług rozwojowych 
świadczonych na rzecz 
przedsiębiorstw i pracowników 

Fiszka projektu pozakonkursowego 
koncepcyjnego 

Kryterium dostępu nr 2 

Nie dotyczy 

Projekt zakłada weryfikację aktualizacyjną 
podmiotów wpisanych do RUR zgodnie z 
Regulaminem RUR 

Uzasadnienie zmiany przedstawione przez IP 

W celu zapewnienia jakości usług rozwojowych, które 
znajdą się w RUR, PARP  będzie prowadziła 
weryfikację aktualizacyjną podmiotów świadczących 
usługi rozwojowe wpisanych do Rejestru Usług 
Rozwojowych. 



3 

 

 
 

5.  

Roczny Plan Działania dla II Osi 
Priorytetowej PO WER Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji opracowany 
przez  Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

Działanie 2.3 Zapewnienie jakości i 
dostępności usług rozwojowych 
świadczonych na rzecz 
przedsiębiorstw i pracowników 

Fiszka projektu pozakonkursowego 
koncepcyjnego 

Kryterium dostępu nr 3 

Nie dotyczy 

Projekt zakłada sprawdzenie zgodności wpisów do 
RUR ze stanem faktycznym zgodnie z Regulaminem 
RUR, przeprowadzane co najmniej na próbie 
podmiotów 

Uzasadnienie zmiany przedstawione przez IP 

W celu zapewnienia jakości usług rozwojowych, które 
znajdą się w RUR oraz sprawdzenia wiarygodności 
podmiotów wpisanych do RUR, PARP będzie 
sprawdzała zgodność wpisów do Rejestru Usług 
Rozwojowych ze stanem faktycznym. 


