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PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2019 

WERSJA PLANU DZIAŁANIA
1
 2019/1 

INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

Numer i nazwa  

osi priorytetowej  

Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

Instytucja  
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Adres 

korespondencyjny  

ul. Pańska 81/83 

Telefon 
22 432 80 80 

Faks 
22 432 86 20 

E-mail 
biuro@parp.gov.pl 

Dane kontaktowe 

osoby (osób)  

do kontaktów 

roboczych  

Katarzyna Tuszyńska 

katarzyna_tuszynska@parp.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Należy wpisać odpowiedni nr wersji Planu Działania w następującym formacie: „2019/1”, „2019/2”, „2019/…”.    
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 

Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału 

ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych              

w przedsiębiorstwach. 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty
2
 

Wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, 

rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne. 

Nazwa konkursu: Nowy start  

Celem konkursu jest pomoc przedsiębiorcom, którzy ponieśli porażkę biznesową 

i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Przesłanką do sformułowania konkursu jest 

wykorzystanie potencjału i doświadczenia przedsiębiorców, którzy doznali porażki 

biznesowej. Jest to istotne także z uwagi na fakt, że w firmach założonych przez osoby 

ponownie rozpoczynające działalność gospodarczą odnotowywane są większe obroty oraz 

wzrost zatrudnienia, większa rozwaga decyzyjna w porównaniu z firmami prowadzonymi 

przez przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją pierwszą działalność lub nigdy nie ponieśli 

porażki. Jednocześnie, dzięki upowszechnianiu oraz wspieraniu możliwości powtórnego 

podjęcia działalności gospodarczej, możliwe jest uzyskanie pozytywnego wpływu na 

postawy przedsiębiorcze całego społeczeństwa. 

Priorytet 

inwestycyjny 
PI 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

Lp. konkursu 1 
Planowany  

kwartał ogłoszenia 
konkursu  

I  II X III  
IV 
 

 

Planowany miesiąc  
rozpoczęcia 

naboru wniosków o 
dofinansowanie

3
 

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

     X       

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty  
(podzielony 
na rundy) 

 zamknięty X 

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane projekty 
grantowe? 

TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (PLN) 

15 000 000,00 

                                                           
2
 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 

należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej 
w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach 
których projekty będą wybierane. 
3
 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 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 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć 
naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast 
zgodnie z podrozdziałem 6.7 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji 
harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa  
w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.  



3 

 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE X 

Minimalny udział wkładu 

własnego w finansowaniu 

wydatków kwalifikowalnych 

projektu  

 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

(Działanie 2.21, typ 5) Zwiększenie zdolności adaptacyjnych MMŚP w trudnościach lub 

ponownie podejmujących działalność gospodarczą (tzw. nowy start). 

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

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
4
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba przedsiębiorstw ponownie podejmujących 

nową działalność, które otrzymały wsparcie  

w ponownym prowadzeniu działalności. 

  900 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
5
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba przedsiębiorstw ponownie podejmujących 

nową działalność objętych wsparciem. 
  1000 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

                                                           
4
 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. 
5
 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. 
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1. W ramach projektu przedsiębiorcy zostaną objęci następującym zindywidualizowanym wsparciem:  

1) Działania szkoleniowe, w szczególności z: technik analiz przyczyn niepowodzenia w ramach poprzedniej 
działalności gospodarczej, planowania kierunków rozwoju przedsiębiorstwa oraz sposobu analizy luk 
kompetencyjnych na poziomie przedsiębiorstwa biorącego udział w projekcie, 

2) Działania szkoleniowe dotyczące wsparcia w prowadzeniu obecnej działalności gospodarczej, 

3) Działania doradcze związane bezpośrednio  z działaniami szkoleniowymi o których mowa w pkt. 1 - 2.  

Wszystkie działania w projekcie będą dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, którzy ponownie 
rozpoczęli działalność gospodarczą. Wnioskodawca łącznie z Partnerami (jeśli dotyczy) na etapie realizacji 
projektu zapewni zindywidualizowane wsparcie dla przedsiębiorców wynikające z analizy ich potrzeb. 

Uzasadnienie: 

Działania projektowe wynikają  

z zapisów dokumentu Polityka 

Nowej Szansy Ministerstwa 

właściwego ds. Gospodarki 

Działanie 4: Nowa szansa 

(ponowne rozpoczynanie 

działalności gospodarczej). 

Założone w ramach kryterium 

rodzaje wsparcia zmierzają do 

stworzenia dogodnych 

warunków dla osób, które po 

doświadczeniu porażki 

biznesowej chciałyby osiągnąć 

sukces w ponownie 

prowadzonej działalności 

gospodarczej.  

Kryterium zostanie uznane za 

spełnione, jeśli ww. działania 

oraz opis sposobu ich 

wykonania określony  

w kryterium znajdą się we 

wniosku o dofinasowanie.  

Przez działania szkoleniowe 

należy rozumieć wszelkie 

działania, które pozwalają na 

rozwój przedsiębiorców w nich 

uczestniczących, tj. szkolenia, 

szkolenia zawodowe, e-learning, 

studia podyplomowe. 

Przez działania doradcze 

rozumie się wszelkie działania, 

które pozwalają na rozwój 

przedsiębiorców w nich 

uczestniczących, tj. doradztwo, 

mentoring, coaching. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
5 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (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 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

2. Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy  i projekt kończy się nie później niż 30 czerwca 2023 r.  
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Uzasadnienie: 

Realizacja trzyletnich projektów 
pozwoli na udzielenie 
kompleksowego wsparcia 
przedsiębiorcom, którym jest ono 
najbardziej potrzebne w celu 
uniknięcia błędów poprzedniej 
działalności oraz wdrożenia 
usprawnień mających na celu 
osiągnięcie sukcesu w nowym 
biznesie.   
 
W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, na wniosek 
Beneficjenta i za zgodą IOK 
będzie istniała możliwość zmiany 
okresu realizacji projektu poza 
limit określony w kryterium, jeśli 
w opinii IOK taka zmiana 
przyczyni się do osiągnięcia 
założeń projektu i umożliwi 
rozliczenie projektu  
w wymaganym przez IOK 
terminie.  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
5 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (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 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

3. Podmiot może wystąpić jako wnioskodawca nie więcej niż jeden raz we wnioskach o dofinansowanie 
złożonych w konkursie. 

Uzasadnienie: 

Kryterium wynika z konieczności 
zagwarantowania zasobów  
i gotowości podmiotów do 
realizacji projektów. 
Ograniczenie ma na celu 
zwiększenie motywacji do 
składania lepszych jakościowo 
projektów w ramach konkursu. 
Kryterium będzie oceniane na 
podstawie wniosku  
o dofinansowanie. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
5 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (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 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK  NIE X 

4. Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli dotyczy) w ramach projektu obejmie wsparciem minimum 200 
przedsiębiorstw ponownie podejmujących działalność. 

Uzasadnienie: 

 
 
Kryterium ma na celu efektywne 
wydatkowanie środków oraz 
wybór projektów gwarantujących 
osiągnięcie wskaźników 
zapisanych w PO WER dla 
Działania. 
 
Na etapie kontraktowania, IOK 
dopuszcza możliwość negocjacji 
z Wnioskodawcami w zakresie 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
5 
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zwiększenia lub zmniejszenia 
liczby przedsiębiorstw 
planowanych do objęcia 
wsparciem w projektach. Celem 
negocjacji będzie realizacja 
wskaźników w konkursie, przy 
jednoczesnym spełnieniu 
przedmiotowego kryterium 
dostępu.  
   
 
Kryterium będzie oceniane na 
podstawie treści wniosku. 
 
W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, na etapie realizacji 
projektu, na wniosek 
Beneficjenta i za zgodą IOK, 
będzie istniała możliwość 
zmniejszenia liczby 
przedsiębiorstw planowanych do 
objęcia wsparciem w ramach 
projektu. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (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 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

5.  Średni koszt wsparcia w ramach projektu przedsiębiorstwa ponownie podejmującego działalność nie może 
przekroczyć 15 000,00 zł.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie realizacji 

wskaźników zapisanych w PO 

WER. 

Kryterium będzie oceniane na 

podstawie treści wniosku. 

Kryterium będzie spełnione 

jeżeli średnia wielkość wsparcia 

będzie zgodna z kryterium., Do 

średniego kosztu 

przypadającego na 

przedsiębiorstwo w ramach 

projektu nie wlicza się kosztów 

racjonalnych usprawnień  

w przypadku zaistnienia  

w trakcie realizacji projektu 

potrzeby ich zastosowania  

w celu umożliwienia udziału  

w projekcie osobom  

z niepełnosprawnościami. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
5 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (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 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

6. Uczestnikami projektu są przedsiębiorcy (i ich pracownicy) z sektora MMŚP ponownie rozpoczynający 
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działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali 
prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu 
ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy 
spółki prawa handlowego. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zaadresowanie wsparcia do 

ściśle określonej grupy 

docelowej, którą są 

przedsiębiorcy prowadzący  

w przeszłości działalność, która 

została zakończona. Ze względu 

na posiadane doświadczenie, 

umiejętności oraz pomysły, firmy 

te mogą osiągać wyższe obroty, 

poziom zatrudnienia, wpływać 

na postawy przedsiębiorcze 

całego społeczeństwa, a co 

równie ważne walczyć ze 

stygmatyzacją przedsiębiorcy, 

którego wcześniejsza 

działalność zakończyła się 

niepowodzeniem.  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
5 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (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 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

7. Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli dotyczy) w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku objęli 
działaniami szkoleniowymi lub doradczymi minimum 50% założonej w projekcie liczby MMŚP. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu wybranie 
podmiotu/ów posiadającego/ych 
doświadczenie w realizacji 
działań szkoleniowych lub 
doradczych na rzecz MMŚP. W 
związku z powyższym 
Wnioskodawca łącznie  
z Partnerami (jeśli dotyczy) 
zobowiązany jest do wykazania, 
iż objął działaniami 
szkoleniowymi lub doradczymi 
minimum 50% liczby MMŚP 
przewidzianych do objęcia 
wsparciem w złożonym 
projekcie. 

Ocena kryterium dokonywana 
będzie na podstawie 
załączonego do wniosku  
o dofinansowanie oświadczenia.  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
5 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (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 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

8. W skład personelu odpowiadającego za zarządzanie projektem wchodzić będzie osoba posiadająca co 
najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów, w ramach których udzielana była pomoc 
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publiczna/ pomoc de minimis przedsiębiorcom w trakcie 3 lat przed terminem złożenia wniosku. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma zagwarantować, 
żeby projekty były zarządzane 
przez osoby z doświadczeniem 
w udzielaniu pomocy publicznej/ 
pomocy de minimis, co pozwoli 
na sprawną i terminową 
realizację projektu.  
 
Ocena kryterium dokonywana 
będzie na podstawie 
załączonego do wniosku  
o dofinansowanie oświadczenia. 
 
Życiorys zawodowy ww. osoby 
oraz dokumenty potwierdzające 
posiadane doświadczenie (np. 
referencje) będą weryfikowane 
po podpisaniu umowy.  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
5 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (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 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

9. Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli dotyczy), zaangażuje do realizacji projektu zespół trenerów, 
posiadających udokumentowane doświadczenie w realizacji działań szkoleniowych z zakresu tematów, w ramach 
których oferować będą wsparcie na rzecz przedsiębiorców w projekcie, w wymiarze co najmniej 120 godzin  
w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku. 

Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli dotyczy), zaangażuje do realizacji projektu zespół doradców, 
posiadających udokumentowane doświadczenie w realizacji działań doradczych z zakresu tematów, w ramach 
których oferować będą wsparcie na rzecz przedsiębiorców w projekcie, w wymiarze co najmniej 150 godzin  
w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zagwarantowanie realizacji 
wysokiej jakości wsparcia 
przedsiębiorcom dzięki 
zaangażowaniu do projektu 
doświadczonych trenerów/ 
doradców, którzy posiadają 
doświadczenie w realizacji 
działań przewidzianych  
w konkursie. 
 
Ocena kryterium dokonywana 
będzie na podstawie 
załączonego do wniosku  
o dofinansowanie oświadczenia. 
 
Życiorysy zawodowe trenerów/ 
doradców (w tym psychologów) 
oraz dokumenty potwierdzające 
posiadane doświadczenie (np. 
referencje) będą weryfikowane 
przed rozpoczęciem realizacji 
działań w projekcie. 
Wskazana liczba godzin dotyczy 
każdego trenera/ doradcy 
włączanego do składu zespołu. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
5 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

TAK X NIE  
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polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1431, z późn. zm.)? 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Wsparciem zostaną objęte MMŚP, których 

właściciele w ciągu 24 miesięcy przed dniem 

przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia 

działalności gospodarczej, która była aktywna przez co 

najmniej 18 miesięcy.  

a) w przypadku objęcia wsparciem co najmniej 40 % 

wskazanych przedsiębiorstw wniosek otrzyma 5 

pkt, 

b) w przypadku objęcia wsparciem co najmniej 60 % 

wskazanych przedsiębiorstw wniosek otrzyma 10 

pkt. 

WAGA 5 lub 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

preferowanie MMŚP, którzy 

prowadzili działalność 

gospodarczą co najmniej 18 

miesięcy zanim jej zaprzestali, 

gdyż posiadają oni większe 

doświadczenie co może 

przełożyć się na efektywniejsze 

wykorzystanie wsparcia 

otrzymanego w ramach 

projektu.  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
5 

2. Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli dotyczy) 

oprócz form stacjonarnych zapewni również 

możliwość zdalnego udzielania firmom doradztwa,  

o którym mowa w kryterium nr 1 pkt 3,  

z wykorzystaniem narzędzi informatycznych np. za 

pośrednictwem Internetu. 

WAGA 5 

Uzasadnienie 

Kryterium ma na celu 

uproszczenie i ułatwienie 

przedsiębiorcom i pracownikom 

udziału w projekcie bez szkody 

dla bieżącej działalności 

przedsiębiorstwa. Dodatkowo 

zdalny sposób świadczenia 

doradztwa pozwoli na bieżąco 

reagować na potrzeby 

przedsiębiorstwa objętego 

wsparciem. Kryterium będzie 

oceniane na podstawie treści 

wniosku. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
5 
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3. Wnioskodawca zapewni, że do realizacji projektu 

zostanie zatrudniona osoba z niepełnosprawnością  

w wymiarze co najmniej ½ etatu. 

 

WAGA 

 

10 

Uzasadnienie  

Osoba z niepełnosprawnościami  

- w rozumieniu Wytycznych  

w zakresie realizacji zasady 

równości szans  

i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet  

i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020.  

Kryterium ma na celu 

promowanie zaangażowania 

osób z niepełnosprawnością  

w projektach 

współfinansowanych ze 

środków UE.  

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści złożonego 

wniosku o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
5 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

 

Uzasadnienie:  

 

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data  

Pieczęć i 

podpis osoby 

upoważnionej 

 

DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, 

KTÓRYCH FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3 

USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI 

SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (DZ.U. Z 2018 R. POZ. 1431, z późn. zm.)  

(wypełnia Instytucja Zarządzająca POWER, wprowadzając Roczny Plan Działania jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER)  
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