Załącznik
do uchwały nr…………………
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia …………………………..

Wykaz zmian w SzOOP RPO-Lubuskie 2020
Lp.

Część dokumentu, do którego
odnosi się uwaga
(Działanie, pkt tabeli, itp.)1

1.

Opis systemu wyboru projektów
w ramach RPO-L2020

Zapis przed zmianą

System realizacji RPO-L2020 w ramach wyboru projektów do
dofinansowania dopuszcza możliwość zastosowania trybu
konkursowego, oraz pozakonkursowego. Instytucja Zarządzająca
stosuje się do wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów,
wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz
uzgodnień z Komisją Europejską w trakcie negocjacji Programu.
(…)

Zapis po zmianie2

System realizacji RPO-L2020 w ramach wyboru projektów do
dofinansowania
dopuszcza
możliwość
zastosowania
trybu
konkursowego, oraz pozakonkursowego oraz trybu o którym mowa w
art. 39, art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tzw. tryb konkurencyjny
możliwy do zastosowania wyłącznie w przypadku wyboru
projektów realizowanych w ramach instrumentów finansowych).
Instytucja Zarządzająca stosuje się do wytycznych w zakresie trybów
wyboru projektów, wydanych przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego oraz uzgodnień z Komisją Europejską w trakcie negocjacji
Programu.
(…)
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Proszę nie wpisywać tylko i wyłącznie numerów stron, gdyż przy wklejaniu nowych inf. strony ulegają zmianie.
Należy wskazać obowiązkowo nr Działania / Poddziałania
2 Poniższą tabelę proszę wypełnić czcionką:
- Arial Narrow, 10;
- nowy tekst, wyraz, zdanie: pogrubioną
- usunięcie zaznaczyć przekreśleniem np. wniosek .
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2.

Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla
samozatrudnienia osób w
szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy
5.Typy projektów

I. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej będących w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy (kobiety, osoby w wieku 50+, osoby z
niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni i osoby o niskich
kwalifikacjach) poprzez:
a) bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do
wysokości 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia za
pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania
wsparcia na osobę,
b) usługi szkoleniowe na etapie przed udzieleniem dotacji
przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej (szkolenia
grupowe),
c) wsparcie pomostowe w postaci
- pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej
niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę , o którym
mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez
okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia)
działalności gospodarczej (obowiązkowo),
- usługi doradczo-szkoleniowe realizowane po założeniu działalności
gospodarczej (nieobowiązkowe).

I. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy (kobiety, osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami,
długotrwale bezrobotni i osoby o niskich kwalifikacjach) poprzez:
a) bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do
wysokości 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w gospodarce narodowej,
obowiązującego w dniu przyznania wsparcia na osobę, rozumianym
jako dzień podpisania umowy o przyznaniu wsparcia finansowego
na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
b) usługi szkoleniowe na etapie przed udzieleniem dotacji
przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej (szkolenia
grupowe),
c) wsparcie pomostowe w postaci
- pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż
równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę , o którym mowa w
przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na
dzień przyznania wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6
do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności
gospodarczej (obowiązkowo),
- usługi doradczo-szkoleniowe realizowane po założeniu działalności
gospodarczej (nieobowiązkowe).

Wsparcie koncentrować się będzie na obszarach o podwyższonym
wskaźniku bezrobocia. Obszary takie wskazywane będą corocznie
przez Instytucję Zarządzającą w rocznym dokumencie
wdrożeniowym.
3.

Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru
projektów dla poszczególnych
osi priorytetowych, działań i
poddziałań

Wsparcie koncentrować się będzie na obszarach o podwyższonym
wskaźniku bezrobocia. Obszary takie wskazywane będą corocznie przez
Instytucję Zarządzającą w rocznym dokumencie wdrożeniowym.
Zaktualizowano kryteria wyboru projektów Pomocy Technicznej
zgodnie z uchwałą nr 79/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu
Monitorującego RPO-L2020 z dnia 7 listopada 2017 r.

Kryteria wyboru projektów
Pomocy Technicznej w ramach
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4.

Cały dokument

Zaktualizowano nazwy i numery publikatorów aktów prawnych.
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