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Informacja o zmianach w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-002/16,
ogłoszonego 30 maja 2016 r.
I.

Zmiany w treści regulaminu konkursu:
1) w podrozdziale 1.6 Miejsce składania wniosków zapis otrzymuje brzmienie:
„Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej należy złożyć w 2
egzemplarzach w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędy Pracy w Toruniu (pokój nr 102,
parter) ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń. Wnioski można składać osobiście,
nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.”
w miejsce
„Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej należy złożyć w 2
egzemplarzach w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędy Pracy w Toruniu (pokój nr 2,
VII piętro) ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń. Wnioski można składać
osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.”
Powyższa zmiana wynika z powodów techniczno-organizacyjnych tj. przeniesienia
kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

2) w podrozdziale 1.7 Udzielanie informacji o konkursie skorygowano nazwę komórki
odpowiedzialnej za wdrażanie Poddziałania 1.2.2 PO WER z Zespół ds. Projektów
Konkursowych na Oddział ds. Projektów Konkursowych.

3) w podrozdziale 7.6.1 Protest zapis otrzymuje brzmienie:
„Protest należy wnieść w formie pisemnej do WUP w Toruniu na adres siedziby:
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń:
‒

osobiście w Kancelarii WUP w Toruniu, (pokój nr 102, parter) lub;

‒

nadać w placówce pocztowej lub przez kuriera.”

w miejsce
„Protest należy wnieść w formie pisemnej do WUP w Toruniu na adres siedziby:
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń:
‒

osobiście w Kancelarii WUP w Toruniu, (pokój nr 2, VII piętro) lub;

‒

nadać w placówce pocztowej lub przez kuriera.”

Powyższa zmiana wynika z powodów techniczno-organizacyjnych tj. przeniesienia kancelarii
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
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4) W podrozdziale 7.8 Postanowienia końcowe zapis otrzymuje brzmienie:
„- weryfikacja braków formalnych lub oczywistych omyłek we wniosku – nie
później niż 14 dni od daty złożenia wniosku, tj. do 28 lipca 2016 r.;”
w miejsce
„- weryfikacja braków formalnych lub oczywistych omyłek we wniosku – nie
później niż 14 dni od daty złożenia wniosku, tj. od 14 lipca do 28 lipca 2016 r.;”
Zmiana ma na celu uniknięcie trudności interpretacyjnych dotyczących terminu weryfikacji
braków formalnych, która nastąpi nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku.
5) w rozdziale 8 Załączniki w punkcie 7 zaktualizowano Instrukcję użytkownika Systemu
Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów w związku
z udostępnieniem wersji 2.0 z dnia 30 maja 2016r.
II.

Z uwagi na udostępnienie w dniu 31.05.2016 r. nowej wersji Instrukcji użytkownika
Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/
beneficjentów zmianie uległ załącznik nr 7.

III.

W załączniku nr 16 tj. Wytycznych w zakresie realizacji form wsparcia w ramach
Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku
pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach PO WER 2014-2020 skorygowano
zapisy dotyczące grupy docelowej, zasad udzielania wsparcia w postaci środków na
rozwój przedsiębiorczości, usunięto zapisy dot. bonu szkoleniowego.
Zmiana wynika z konieczności uspójnienia zapisów ww. Wytycznych z założeniami
Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-002/16.
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