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Warszawa, dnia 15.07.2016 r. 

 

Informacja o zmianach w dokumentacji konkursu nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-003/16 

 na typ projektu: Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób 

zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych 

 

w ramach Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 
 

 

1. W Rozdziale 3 Wymagania konkursowe, pkt 3.3 Uczestnicy projektu ppkt 2 tiret trzeci otrzymuje brzmienie: 

� „w zakresie znajomości języka obcego: 

posiada znajomość języka obcego (wymaganego przez instytucję przyjmującą) przynajmniej na poziomie 

komunikatywnym (w mowie i piśmie), umożliwiającym skuteczną komunikację w trakcie mobilności 

ponadnarodowej, co jest udokumentowane certyfikatem lub zweryfikowane przez wnioskodawcę na 

etapie rekrutacji; 

2. W Rozdziale 3 Wymagania konkursowe, pkt 3.5  Indywidualne Programy Mobilności Ponadnarodowej 

ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2. Zgodnie z kryterium dostępu weryfikowanym na etapie oceny merytorycznej, wnioskodawca lub 

partner krajowy zapewnia wsparcie uczestników projektu przed wyjazdem za granicę, którego 

rezultatem jest w szczególności ustalenie, wspólnie z uczestnikiem i instytucją przyjmującą,  

Indywidualnego Programu Mobilności Ponadnarodowej, zawierającego przebieg i  zakładane efekty 

mobilności ponadnarodowej, przy jednoczesnym założeniu, że zakres tematyczny programu mobilności 

musi być zbieżny z zakresem zadań instytucji wysyłającej.  

(…)” 

 

3. W Rozdziale 6 Wybór projektów, pkt 6.3.2 Procedura dokonywania oceny merytorycznej - Kryteria dostępu 

oceniane na etapie oceny merytorycznej pkt 2  tiret trzeci w tabeli otrzymuje brzmienie: 

„posiada znajomość języka obcego (wymaganego przez instytucję przyjmującą) przynajmniej 

na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie), umożliwiającym skuteczną komunikację w trakcie 

mobilności ponadnarodowej, co jest udokumentowane certyfikatem lub zweryfikowane przez 

wnioskodawcę na etapie rekrutacji;” 

4. W Rozdziale 6 Wybór projektów, pkt 6.3.2 Procedura dokonywania oceny merytorycznej - Kryteria dostępu 

oceniane na etapie oceny merytorycznej pkt 4 w tabeli otrzymuje brzmienie: 

„Wnioskodawca lub partner krajowy zapewnia wsparcie uczestników projektu przed wyjazdem za 

granicę, którego rezultatem jest w szczególności ustalenie, wspólnie z uczestnikiem i instytucją 

przyjmującą, Indywidualnego Programu Mobilności Ponadnarodowej, zawierającego przebieg 

i zakładane efekty mobilności ponadnarodowej. Zakres tematyczny programu mobilności musi być 

zbieżny z zakresem zadań instytucji wysyłającej.” 

5. Zapisy Załącznika 9 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego 

w ramach PO WER w zakresie Części B Kryteria dostępu otrzymują nowe brzmienie.  
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Zmiany wynikają z konieczności dostosowania treści Regulaminu oraz Załącznika do szczegółowych kryteriów 

wyboru projektu określonych dla konkursu. 

Ponadto skorygowano występujące w Regulaminie oczywiste omyłki pisarskie oraz błędy stylistyczne, co nie 

wpływa na treść Regulaminu. 

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji. 

 

 

Zatwierdziła 

 

Monika Groszkowska 

 

Zastępca Dyrektora  

Departamentu EFS 


