
 

 

 

 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 

oraz 
Gmina Wrocław 

pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej 
 

 

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu 
Zmiana II 

 

 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  

 
Oś priorytetowa 8 Rynek pracy 

 
 

Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 

 

Poddziałanie 8.4.2 Godzenie życia zawodowego i prywatnego– ZIT WrOF 
 

(typ operacji 8. 4. A) 
 

Konkurs nr: 

RPDS.08.04.02-IP.02-02-199/16 
 

na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się 
dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
oraz pokrywanie kosztów opieki 

 

Zatwierdził: 

 

…………………………………….                                   ………………………............ 
              (podpis osoby zatwierdzającej)                                         (data zatwierdzenia dokumentu) 
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Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.08.04.02-IP.02-02-199/16 

ogłoszonego w dniu 07.11.2016 r., zmienionego w dniu 20.02.2017 r. 

1) Zmiany w Regulaminie konkursu 

 zapisy w Rozdziale I, Podrozdziale 5 otrzymują brzmienie: 

Alokacja środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi 12 794 795 PLN (3 003 

614 EUR)4. (…) 

4 Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w dniu 30.08.2017 r. (1 euro = 

4,2598  PLN). Kurs jest publikowany na stronie internetowej:  
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm   

w miejsce:  

Alokacja środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi 3 356 401 PLN  

(775 025 EUR)4. (…) 

4 Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w dniu 28.10.2016 r.  

(1 euro = 4,3307 PLN). Kurs jest publikowany na stronie internetowej:  
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm   

 zapisy w Rozdziale VII, pkt. 1) otrzymują brzmienie: 

1) IOK szacuje, że orientacyjny: 

a) termin rozstrzygnięcia19 konkursu przypadnie na wrzesień 2017 r. 

(…) 

19 Czas potrzebny na rozstrzygnięcie konkursu od momentu podpisania przez oceniających kart z oceny formalno-
merytorycznej wszystkich wniosków ocenianych w ramach KOP zależy od wielu zmiennych, w tym przede wszystkim 
od liczby wniosków podlegających ocenie, wyniku oceny poszczególnych wniosków oraz liczby wniosków kierowanych 
do negocjacji. 

w miejsce: 

2) IOK szacuje, że orientacyjny: 

a) termin rozstrzygnięcia19 konkursu przypadnie na:  

 lipiec 2017 r. – w przypadku, gdy ocenie formalno-merytorycznej podlegać będzie 
do 200 wniosków, 

 sierpień 2017 r. - w przypadku, gdy ocenie formalno-merytorycznej podlegać 
będzie od 201 do 400 wniosków;  

 wrzesień 2017 r. – w przypadku, gdy ocenie formalno-merytorycznej podlegać 
będzie powyżej 400 wniosków; 

(…) 

19 Czas potrzebny na rozstrzygnięcie konkursu od momentu podpisania przez oceniających kart z oceny formalno-

merytorycznej wszystkich wniosków ocenianych w ramach KOP zależy od wielu zmiennych, w tym przede wszystkim 
od liczby wniosków podlegających ocenie, wyniku oceny poszczególnych wniosków oraz liczby wniosków kierowanych 
do negocjacji. 

 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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Powyższa zmiana w Regulaminie konkursu wynika ze zwiększenia wartości alokacji  
na konkurs i pozwoli na dofinansowanie wszystkich projektów złożonych w ramach konkursu, 
które zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceny Projektów. Zwiększenie alokacji 
wynika z zapotrzebowania Wnioskodawców na tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3. 

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu z lipca/sierpnia na wrzesień 2017 roku wynika 

natomiast z konieczności wydłużenia czasu niezbędnego do zakończenia negocjacji 

z Wnioskodawcami (spowodowanej m.in. szerokim zakresem negocjacji wniosków, jak  

i dokonaniem zwiększenia alokacji na konkurs). 
 

Wprowadzona zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców. 

Zmiany zapisów Regulaminu konkursu dokonano za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WD. 

Wprowadzoną zmianę stosuje się z dniem ogłoszenia. 

Regulamin konkursu zaktualizowano zgodnie z opisaną powyżej zmianą. 

 

 


