
 
 

Najczęściej zadawane pytania 
dotyczące konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–016/21 

 

1. Czy Partner w projekcie musi posiadać status organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 

ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? 

Czy też dopuszczają Państwo możliwość, aby Partnerem była osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą? 

Zgodnie z regulaminem konkursu: „Projekt może być realizowany w partnerstwie, zgodnie z art. 33 

ustawy1”. Zapisy II kryterium dostępu wskazują, że” partnerzy w projekcie muszą spełniać warunek 

(warunek dotyczy partnerstwa – łącznie) minimum 2 – letniego (co najmniej 2 lata przed rokiem 

ogłoszenia naboru) udokumentowanego doświadczenia w obszarze wsparcia, tj. udziału w procesie 

stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki 

przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej (w tym z zakresu 

analizowania informacji i danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu legislacyjnego)”. 

Co oznacza, że warunkiem jest aby partnerstwo miało w/w doświadczenie. Dopuszczamy 

partnerstwo z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jeżeli warunek doświadczenia 

spełniony jest przez lidera. Warto jednak rozważyć celowość takiego rozwiązania w kontekście celu 

naboru, którym jest podniesienie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych.  

Ponadto, projekt nie otrzyma punktów premiujących, ponieważ, zgodnie z regulaminem konkursu, 

punkty premiujące przyznawane są za partnerstwo z co najmniej:  

1) jednym partnerem społecznym zgodnie z definicją przyjętą w PO WER  

lub  

2) jedną organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Partner prowadził udokumentowane 

działania w zakresie udziału w procesie stanowienia prawa w okresie co najmniej 2 lat przed 

rokiem, w którym ogłoszono konkurs. 

 

2. Partner/Partnerzy muszą obligatoryjnie łącznie posiadać min. 2-letnie doświadczenie w 

obszarze wsparcia. Jednak co z Wnioskodawcą, ilu letnie doświadczenie w obszarze wsparcia 

musi posiadać Wnioskodawca?  

Zgodnie z Regulaminem konkursu, kryterium dostępu II – „Wnioskodawca i partner projektu (jeśli 

dotyczy) posiada udokumentowane doświadczenie w obszarze wsparcia, tj. udziału w procesie 

stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki 

przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej (w tym z zakresu 

analizowania informacji i danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu legislacyjnego), co 

najmniej w okresie 2 lat przed rokiem, w którym ogłoszono konkurs. W przypadku realizacji projektu 

w partnerstwie, warunek dotyczy partnerstwa, a nie każdego z partnerów.” 

                                                           
1 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) 



 
Partnerstwo oznacza Wnioskodawca + Partner/Partnerzy. Warunek dotyczący doświadczenia musi 

być spełniony łącznie przez podmioty wchodzące w skład Partnerstwa.  

 

3. Jak należy rozumieć użyte przez Państwo sformułowanie "udział w procesie stanowienia 

prawa" - proszę o podanie jakie to przykładowe czynności/zadania? 

Pojęcie „udział w procesie stanowienia prawa” należy traktować szeroko. Pod tym pojęciem 

rozumiemy m.in. korzystanie z inicjatywy uchwałodawczej czy ustawodawczej, wpływanie na fakt 

tworzenia określonych aktów prawnych, ich treść i kształt poprzez wnoszenie petycji i wniosków, 

organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w konsultacjach społecznych, debatach publicznych czy 

dialogu społecznym, służenie obywatelom oraz organom władzy publicznej fachową wiedzą i 

doświadczeniem w danej dziedzinie przy tworzeniu aktów prawnych, służenie obywatelom oraz 

organom władzy publicznej fachową wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie przy ocenie 

obowiązujących już aktów prawnych. Zwracamy uwagę, że powyższe działania powinny dotyczyć 

aktów prawa krajowego. 

Powinny być to działania konkretne i udokumentowane. Przykładowo, wnioskodawca może zamieścić 

we wniosku tytuły opracowanych przez siebie ekspertyz czy zorganizowanych konferencji, bądź też 

zamieścić adresy stron internetowych, na których publikuje opracowane przez siebie stanowiska.  

 

4. Czy prawidłowym będzie dla spełnia kryterium dostępu, aby doświadczenie Wnioskodawcy 

bądź Partnera w obszarze wsparcia przykładowo pochodziło z latach 2016-2017? 

Zgodnie z Regulaminem konkursu, kryterium dostępu nr II, Wnioskodawca powinien posiadać 

udokumentowane doświadczenie w obszarze wsparcia co najmniej w okresie 2 lat przed rokiem, 

w którym ogłoszono konkurs, tj. 2021. Doświadczenie powinno obejmować co najmniej lata 2019-

2020. Doświadczenie wyłącznie z lat 2016-2017 nie będzie spełniać kryterium dostępu.  

 

5. Czy przykładowo jeśli Wnioskodawca posiada mniejsze niż 2-letnie doświadczenie w obszarze 

wsparcia/bądź nie posiada go w ogóle, a Partner posiada ponad 2-letnie doświadczenie w 

obszarze wsparcia pochodzące z okresu 2016-2017 to czy kryterium dostępu zostanie 

prawidłowo zrealizowane? 

Doświadczenie powinno obejmować przynajmniej lata 2019-2020. Warunek dotyczący doświadczenia 

będzie spełniony przez Partnerstwo, jeżeli jeden z partnerów spełni go samodzielnie.  

 

6. Czy wnioski dedykowane dla wybranego sektora/obszaru (prawnego, gospodarczego, 

społecznego) są traktowane tak samo jak wnioski ogólne? Jesteśmy organizacją specjalizującą 

się w obszarze zagadnień turystyki (uczestniczyliśmy w procesie tworzenia prawie wszystkich 

ogólnokrajowych aktów prawnych dla turystyki) i chcielibyśmy zadania projektowe dedykować 

– sprofilować dla szeroko rozumianego sektora turystyki. Jak taki „sektorowy” projekt będzie 

potraktowany w procesie oceny wniosków? 



 
Wnioskodawca może sprofilować wniosek zgodnie ze swoim zakresem działalności. Należy jednak 

pamiętać, że wszystkie wnioski muszą spełniać IV kryterium dostępu, tj. obejmować program 

szkolenia uwzględniający m. in.:  

- moduł z zakresu gromadzenia i weryfikacji wiarygodności danych, w tym w szczególności z zakresu 

analizowania informacji i danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu legislacyjnego, 

- moduł z zakresu analizy i przetwarzania zgromadzonych danych. 

 

7. Czy wymieniona w regulaminie tematyka szkoleń (prawo gospodarcze, ekonomia z elementami 

polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa) jest 

obligatoryjna, czy też można ją modyfikować, i jeśli TAK to w jakim zakresie? 

Nabór ogłoszony jest w ramach typu operacji PO WER Podnoszenie kompetencji eksperckich 

przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału 

w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii 

z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej. 

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczynić się do realizacji celów PO WER, 

w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego Osi II PO WER pn. Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, tj. Wzmocnienie potencjału podmiotów 

zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym.  

Trafność doboru i spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu jest przedmiotem 

oceny merytorycznej.  

Ponadto, zgodnie z Regulaminem konkursu, kryterium dostępu nr IV: 

Program szkolenia w szczególności uwzględniać będzie: 

 moduł z zakresu gromadzenia i weryfikacji wiarygodności danych, w tym w szczególności 

z zakresu analizowania informacji i danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu 

legislacyjnego, 

 moduł z zakresu analizy i przetwarzania zgromadzonych danych, 

 zakres szkoleń oraz kompetencje ekspertów, których wnioskodawca zamierza zaangażować 

do realizacji projektu. 

Co oznacza, że konieczne jest ustalenie takiego programu szkoleń który obejmuje powyższe 

zagadnienia.  

 

8. Czy poza szkoleniami mogą być realizowane inne działania: np. doradztwo, badania, analizy, 

ekspertyzy, narady, itp.? Z jednej strony celem konkursu jest wzmocnienie potencjału 

podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym, a z drugiej 

z treści regulaminu wyraźnie wynika oczekiwanie szkoleń. Czy zatem możliwe są działania inne 

niż szkolenia i jeśli TAK to czy są jakieś wytyczne dotyczące proporcji tych działań w stosunku do 

szkoleń, które jak zrozumiałem są obligatoryjne? 

Zgodnie z Regulaminem konkursu, kryterium dostępu nr III, wnioskodawca na podstawie 

opracowanego programu przeprowadzi szkolenia dla co najmniej 100 przedstawicieli organizacji 



 
pozarządowych objętych wsparciem w ramach projektu. Jest to jeden z warunków jakie musi spełnić 

projekt. Oprócz tego, zgodnie z kryterium dostępu nr V,  maksymalna wartość złożonego wniosku nie 

może przekroczyć 1 000 000 złotych. Pozostałe działania powinny być traktowane akcesoryjnie. Nie 

ma wytycznych dotyczących ich proporcji. Należy jednak pamiętać, tym, że trafność i spójność zadań 

przewidzianych do realizacji w ramach projektu jest przedmiotem oceny merytorycznej. Ponadto, aby 

wydatek był kwalifikowalny musi spełniać łącznie warunki określone w podrozdziale 6.2 pkt. 3 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 

 

9. Czy poniższe moduły szkoleniowe (wymienione w kryteriach dostępu)  

• moduł z zakresu gromadzenia i weryfikacji wiarygodności danych,  

• moduł z zakresu analizy i przetwarzania zgromadzonych danych,  

mają być elementem każdego z tematów szkoleń wymienianych w regulaminie (patrz pkt 2) czy też 

mogą/mają być osobnymi tematami szkoleniowymi? 

To od Państwa zależy w jaki sposób ułożony będzie program szkoleń. Mogą one być zarówno 

elementem każdego ze szkoleń jak i osobnymi tematami.   


