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Akceptuję 

Zmiana 

Regulaminu konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-016/21 

pod nazwą „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych 

w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa” 

 

 

W Regulaminie konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-016/21 pod nazwą „Podnoszenie kompetencji 

eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

udziału w procesie stanowienia prawa”, wprowadza się następującą zmianę: 

1) w Rozdziale 2 Informacje ogólne, punkt 2. otrzymuje brzmienie: 

„2. Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 7 000 000,00 PLN.” 

 

 

 

Uzasadnienie: 

Zmiana ta wynika z konieczności podniesienia alokacji konkursu tak, aby objąć wsparciem większą 

liczbę projektów, które wzmocnią organizacje pozarządowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

udziału w procesie stanowienia prawa. 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zakończył się 6 lipca br. 

Zainteresowanie konkursem przekroczyło dostępną alokację. Wnioskodawcy złożyli 29 wniosków 

o dofinansowanie projektów, z których 16 spełniło kryteria wyboru projektów.  

Zgodnie z regulaminem konkursu1 Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) przyjęła, że negocjacje będą 

dotyczyły większej liczby projektów niż wynika to z alokacji dostępnej w konkursie, tak by zapewnić 

maksymalne wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. W związku 

z tym zaproszono do negocjacji 8 wnioskodawców, których projekty nieznacznie różniły się punktacją. 

Wszyscy zaproszeni do negocjacji wnioskodawcy zakończyli je z pozytywnym wynikiem, a zwiększenie 

alokacji do 7 mln zł pozwoli na dofinansowanie ich projektów. 

                                                             
1 Rozdział 6.7 pkt 1 a) Regulaminu konkursu nr P0WR.02.16.00-IP.06-00-016/21 pod nazwą „Podnoszenie 
kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
udziału w procesie stanowienia prawa” 



Zwiększenie alokacji wynika też z prośby Instytucji Zarządzającej wyrażonej w piśmie z 23 lipca 2021 r.2 

by zidentyfikować możliwości dodatkowej kontraktacji w 2021 r., m. in. poprzez podpisanie umów 

o dofinansowanie z projektodawcami, których projekty uzyskały pozytywną opinię ale nie otrzymały 

dofinansowania z uwagi na brak środków. 

Wprowadzana zmiana ma charakter uzupełniający. Nie skutkuje koniecznością wydłużenia okresu 

naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-016/21 pod 

nazwą „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa”. 

 

                                                             
2 Pismo z 23 lipca 2021 r., znak: DZF-V.6620.22.2021.JSt.2, dotyczące: wykorzystania alokacji PO WER  


