
 

FAQ do KONKURSU nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. Podnoszenie kompetencji 

eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału  

w procesie stanowienia prawa 

Część I 

Pytanie: Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca chce otrzymać  5 punktów premiującym musi 

spełnić jednocześnie dwa poniższe warunki dotyczące partnerów? 

- Partner musi spełniać min. 2 letnie doświadczenie w zakresie monitorowania zmian prawa 

gospodarczego i prawa pracy,  w tym przedstawionymi propozycjami konkretnych zmian,  

w tym zakresie, potwierdzonego opracowaniami i publikacjami) 

oraz 

- Partner musi mieć udokumentowane działania edukacyjne w zakresie udziału w procesie 

stanowienia prawa lub w zakresie dialogu społecznego co najmniej 2 lata przed rokiem  

w którym ogłoszono konkurs. 

Odpowiedź: Zgodnie z I kryterium dostępu Projekt może być realizowany w partnerstwie 

(…). Partnerzy w projekcie muszą spełniać warunek minimum 2-letniego doświadczenia  

w zakresie monitorowania zmian prawa gospodarczego lub prawa pracy(…). Oznacza  

to, że: 

- Wszyscy partnerzy w projekcie muszą spełniać warunek minimum 2-letniego 

doświadczenia. Nie jest dopuszczalne sumowanie doświadczenia kilku partnerów – każdy 

z nich z osobna musi spełniać ww. warunek. 

- Lider projektu (bądź też samodzielny wnioskodawca) nie musi spełniać warunku 

minimum 2-letniego doświadczenia, które odnosi się do Partnera. Niemniej, wskazane  

jest przedstawienie we wniosku o dofinansowanie doświadczenia wnioskodawcy  

w obszarze wsparcia, ponieważ jest to przedmiotem oceny w ramach oceny merytorycznej 

(kryterium 4.4 Adekwatność potencjału społecznego).  

Mając na uwadze powyższe a jednocześnie zgodnie z Regulaminem konkursu  

Wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy (niezależnie od I kryterium dostępu) wykazują 

we wniosku swoje zasoby w zakresie potencjału społecznego wnioskodawcy  

oraz ewentualnych partnerów projektowych, dotyczących odpowiednio ich doświadczeń  

(w okresie ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  

o dofinansowanie) w obszarze planowanej interwencji.  

Powyższy opis powinien pozwolić na ocenę zdolności społecznych wnioskodawcy  

i partnera do podjęcia i efektywnej realizacji określonego przedsięwzięcia oraz umożliwić 

ocenę umiejscowienia planowanego do realizacji projektu w kontekście szerszych działań 

podejmowanych przez wnioskodawcę i partnera w ramach prowadzonej działalności. 

Ponadto opisując potencjał społeczny swój i ewentualnych partnerów projektowych 

wnioskodawca powinien przede wszystkim uzasadnić, dlaczego uważa to doświadczenie  

za adekwatne do zrealizowania projektu. Adekwatność doświadczenia powinna  

być rozpatrywana w szczególności w kontekście dotychczasowej działalności  

(i możliwości weryfikacji jej rezultatów) danego wnioskodawcy i partnerów projektowych, 

prowadzonej w okresie ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest 

wniosek o dofinansowanie w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane 

w ramach projektu. W opisie należy uwzględnić przedsięwzięcia ściśle związane  

z zakresem planowanego do realizacji projektu. 

 


