
Odniesienie do zgłoszonej uwagi w 

zakresie kryteriów ogólnych formalnych 

dla projektów konkursowych, 

pozakonkursowych i realizowanych w 

formule ZIT w ramach osi VII-IX RPO WP 

2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Obsługi Programów Operacyjnych EFS



Kryterium ogólne formalne nr 5
(definicja/wyjaśnienie)

Uwaga Pana Przemysława Hermana - MR:

Proszę o modyfikację kryterium: "Zakładany termin realizacji projektu musi
mieścić się w okresie od dnia ogłoszenia przez IOK naboru wniosków tj. od dnia
… r. /wypełnia IOK dla danego konkursu/ - do dnia … r. /wypełnia IOK dla
danego konkurs".

Propozycja modyfikacji:
"Zakładany termin realizacji projektu wynosi … miesięcy. KM RPO upoważnia 
IZ RPO do wskazania konkretnej liczby miesięcy  w momencie ogłoszenia 
regulaminu konkursu"

Uzasadnienie:
Niniejsza zmiana pozwoli na zachowanie wymaganego celu kryterium bez 
ryzyka przyjmowania kryterium „blankietowego” przez Komitet Monitorujący. 



Status uwagi

Uwaga częściowo uwzględniona

w odniesieniu do uwagi dotyczącej kryterium ogólnego formalnego 

nr 5 : „Okres realizacji projektu zgodny z regulaminem konkursu” –

(przy czym prosimy o zmianę nazwy kryterium na „Okres 

realizacji projektu”).

Wyjaśnienie IP WUP:

Proponowane brzmienie kryterium określne w definicji/wyjaśnieniu:

„Zakładany termin realizacji projektu musi mieścić się w

okresie od dnia ogłoszenia naboru wniosków tj. od dnia

…………...… r. - do dnia ………..… r. (Komitet Monitorujący RPO

WP 2014-2020 upoważnia IZ RPO/IP WUP do wskazania

konkretnych dat w momencie ogłoszenia regulaminu

konkursu).

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacji,

gdy na skutek wydłużenia procesu wyboru projektów,

planowany we wniosku o dofinansowanie okres realizacji

projektu zakłada rozpoczęcie realizacji przed terminem

zawarcia umowy o dofinansowanie - IOK może wyrazić zgodę

na zmianę czasu realizacji projektu.

Zmiana okresu realizacji projektu może nastąpić na pisemny

wniosek IOK lub na pisemny wniosek Wnioskodawcy, za zgodą

IOK, zarówno przed podpisaniem umowy,

jak i po jej podpisaniu.

(Weryfikacja w szczególności w oparciu o informacje

wskazane w pkt 1.7 wniosku o dofinansowanie).”



Status uwagi

Wyjaśnienie IP WUP:

Przyjmujemy uwagę, zgodnie, z którą KM RPO

upoważnia IZ RPO WP/IP WUP (a nie IOK) do

wskazania dat granicznych realizacji projektu w

momencie ogłoszenia konkursu.

Jednocześnie, w naszej opinii wskazanie jedynie

długości czasu trwania projektu, bez doprecyzowania, że

realizacja projektu może się rozpocząć nie wcześniej i

nie później niż… może skutkować przedstawieniem do

dofinansowania projektów, które np. są już prawie

zakończone, lub które rozpoczną się za jakiś czas –

środki zostaną zablokowane, (przy czym kryterium

będzie spełnione, bo zakładana długość trwania projektu

będzie zgodna z okresem wskazanym w kryterium, np.

24 miesiące).



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę
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http://wuprzeszow.praca.gov.pl/

wup@wup-rzeszow.pl


