Zmiany do Regulaminu Konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16
część dokumentu

było

jest
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Rozdział 3.4 Ocena
formalna wniosku o
dofinansowanie projektu,
tabela nr 1 Kryteria
formalne, kryterium nr 8

2

Rozdział 6.7 Pomoc de
minimis i pomoc
publiczna

Czy wnioskodawca oraz partnerzy
krajowi (o ile dotyczy), ponoszący
wydatki w danym projekcie z EFS,
posiadają łączny obrót za ostatni
zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z
Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz.
330, z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za
ostatni zamknięty i zatwierdzony rok
kalendarzowy równy lub wyższy od
łącznych rocznych wydatków w
ocenianym projekcie i innych projektach
realizowanych w ramach EFS, których
stroną umowy o dofinansowanie jest
instytucja, w której dokonywana jest
ocena formalno-merytoryczna wniosku
w roku kalendarzowym, w którym
wydatki są najwyższe ?
UWAGA! Projekt, w którym zgodnie z
przewidzianymi zadaniami wystąpi we
wniosku pomoc publiczna, a nie zostanie
ona wskazana w żadnej części wniosku
zostaną odrzucone na etapie oceny
formalno-merytorycznej
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uzasadnienie zmiany
W rozdziale 3.4 Ocena formalna wniosku o
dofinansowanie projektu, w tabeli nr 1
Kryteria formalne, kryterium nr 8, istnieje
niespójność z kryteriami wskazanymi w
załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu Karta oceny formalnej wniosku o
dofinansowanie projektu konkursowego
w ramach PO WER.

Doprecyzowanie zapisu

