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Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15
w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne,
Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym,
Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne,
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na:
• zmianę kryteriów wyboru projektów, przyjętych Uchwałą Nr 7/15
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata
2014-2020 z dnia
28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
oraz
• wejście w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
sprawie udzielenia pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
na lata
2014-2020,
a także
• z uwagi na dodatkowe wyjaśnienia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
odnoszące się do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i
EFRR na lata 2014-2020
pojawiła się konieczność zmiany zapisów Regulaminu konkursu
nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15, które mogą mieć wpływ na treść wniosków
o dofinansowanie składanych w ramach niniejszego konkursu.
Dokonano zmian w zapisach następujących punktach w Regulaminie konkursu:
1. (str. 5), 1.2 (str. 6), 3.2 (str. 10), 3.4 (str. 12), 4.5 (str. 20), 5.1 (str. 23 i 24), 5.2
(str. 25 ), 5.2 (str. 26), 5.2. (str. 28), 7.1 (str. 34), 7.2(str.35), 7.3 (str. 36), 7.3
(str. 41), 7.4 (str. 45) i 9.1 (str. 52), 11 pkt. 8 (str. 55)
oraz zmian w następujących załącznikach do regulaminu konkursu:
https://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/63/?p_auth=SeQ0g25x&p_p_id=101_INSTANCE_zNW8QFisLKfJ&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclus...
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• w załączniku 2 Wzór Karty Oceny Formalno-Merytorycznej wniosku o
dofinansowanie projektu konkursowego z EFS w ramach RPO WŁ na lata
2014-2020,
• w załączniku 5 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami standardowa,
• w załączniku 6 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami –
kwoty ryczałtowe,
• w załączniku 7 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych.
W wyniku wprowadzonych zmian usunięto załącznik nr 8 Sposób i metodologia
pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej do Regulaminu konkursu.
Termin składania wniosków o dofinansowanie w niniejszym konkursie nie
ulega zmianie.
Powyższe zmiany obowiązują od dnia 11.09. 2015 r.
INFORMACJE O KONKURSIE:
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w
pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych.
Wsparcie realizowane będzie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z kompetencjami
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.
Ogólna pula środków na dofinansowanie:
14 084 840 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi
85%.
Kto może otrzymać dofinansowanie?
O dofinansowanie projektu ubiegać się mogą :
• powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy
rodzinie o których mowa w art. 112 ustawy o pomocy społecznej;
• gminne samorządowe jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej o
których mowa w art. 110 ustawy o pomocy społecznej.
Termin składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 14 września do 12
października 2015 r.
Sposób składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów należy złożyć w formie papierowej (2
egzemplarze) oraz w formie elektronicznej (1 egzemplarz w formacie XLS lub XLSX),
zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.
Miejsce składania wniosków:
Oddział promocji i informacji EFS
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
https://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/63/?p_auth=SeQ0g25x&p_p_id=101_INSTANCE_zNW8QFisLKfJ&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclus...
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90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49
(budynek B, II piętro, pok. 1.04)
w godzinach pracy Urzędu
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15.
Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020.
Numer naboru:
RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15
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