Regulamin konkursu w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących
w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego
REJESTR ZMIAN
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Zapis po zmianie
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Zgodność z zasadami horyzontalnymi.

Zgodność z zasadami horyzontalnymi.

Projekt jest zgodny z:

Projekt jest zgodny z:

1. zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, w
oparciu o standard minimum

1.
zasadą równości szans kobiet i mężczyzn,
w oparciu o standard minimum,

2. właściwymi
politykami
wspólnotowymi w tym z:


i

zasadami

zasadą równości szans i niedyskryminacji w
tym
dostępności
dla
osób
z
niepełnosprawnościami

koncepcją zrównoważonego rozwoju
Czy projekt jest zgodny z właściwymi politykami i
zasadami wspólnotowym w tym z:
zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
koncepcją zrównoważonego rozwoju?

2.
właściwymi politykami i zasadami
wspólnotowymi:
- zrównoważonego rozwoju,
- promowania i realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym. m. in. koniecznością
stosowania zasady uniwersalnego projektowania.
Uniwersalne projektowanie to projektowanie
produktów, środowiska, programów i usług w taki
sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w
możliwie największym stopniu, bez potrzeby
późniejszej adaptacji lub specjalistycznego
projektowania.
Projekt zakłada dostępność dla jak najszerszego
grona odbiorców, w szczególności osób z
niepełnosprawnościami.
Czy projekt jest zgodny z właściwymi politykami i
zasadami wspólnotowym w tym z:
- zrównoważonego rozwoju,
- promowania i realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym. m. in. koniecznością
stosowania zasady uniwersalnego projektowania?
Uniwersalne projektowanie to projektowanie
produktów, środowiska, programów i usług w taki
sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w
możliwie największym stopniu, bez potrzeby
późniejszej adaptacji lub specjalistycznego
projektowania?

Czy projekt zakłada dostępność dla jak
najszerszego grona odbiorców, w szczególności
osób z niepełnosprawnościami?
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Zdolność finansowa
 Kondycja finansowa Beneficjenta gwarantuje
osiągnięcie deklarowanych produktów lub
rezultatów, zgodnie z deklarowanym planem
finansowym i w terminie określonym we wniosku
o dofinansowanie.

Zdolność finansowa
 Kondycja finansowa Beneficjenta gwarantuje
osiągnięcie deklarowanych produktów lub
rezultatów, zgodnie z deklarowanym planem
finansowym i w terminie określonym we
wniosku o dofinansowanie.



Beneficjent zapewnia środki finansowe do
utrzymywania projektu w okresie trwałości (jeśli
dotyczy).





Beneficjent oraz Partner/rzy krajowi (o ile
dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie
z EFS, posiadają łączny obrót za rok
kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych
rocznych wydatków w danym projekcie i innych
projektach realizowanych w ramach EFS,
których stroną umowy o dofinansowanie jest
instytucja, w której dokonywana jest ocena
wniosku w roku kalendarzowym, w którym
wydatki są najwyższe.

Beneficjent oraz Partner/rzy krajowi (o ile
dotyczy), ponoszący wydatki w danym
projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za rok
kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych
rocznych wydatków w danym projekcie, w
którym wydatki są najwyższe.
W przypadku Beneficjenta będącego jednostką
sektora finansów publicznych i/ lub w
przypadku
projektu
realizowanego
w
partnerstwie gdzie Beneficjentem – Liderem
jest podmiot będący jednostką sektora
finansów publicznych kryterium zostaje
automatycznie uznane za spełnione.

