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Zakończenie działalności sieci Regionalnych Ośrodków EFS
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2014 roku Regionalny Ośrodek EFS
w Bydgoszczy zakończy swoją działalność.
Jednocześnie dziękujemy Państwu za wieloletnią współpracę i tak aktywny udział w organizowanych
przez nas przedsięwzięciach. Dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się wspólnie zrealizować
wiele spotkań informacyjnych i szkoleń zarówno w ośrodku jak i wyjazdowych. Wspólna chęć działania
spowodowała, że codzienna praca sprawiała nam dużą satysfakcję.
Zachęcamy do skorzystania z doradztwa do końca grudnia 2014 roku. Kadra Ośrodka pozostaje do
Państwa dyspozycji w zakresie pomocy merytorycznej związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków EFS. Osoby zainteresowane skorzystaniem z doradztwa prosimy o kontakt
telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania (nr tel. 52 322 67 20, e-mail:
chmara@pte.bydgoszcz.pl)

Baza Konkurencyjności dla PO KL już działa
Wszystkim Beneficjentom realizującym projekty współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego przypominamy, że Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki (PO KL)
przygotowała narzędzie informatyczne o nazwie Baza Konkurencyjności. Baza została udostępniona
1 grudnia 2014 r. pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
Od 1 stycznia 2015 r. beneficjenci PO KL będą mieli obowiązek umieszczania na powyższej stronie zapytań
ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych.
Obowiązkowi publikacji ogłoszeń (zapytań ofertowych) w Bazie konkurencyjności podlegają wszyscy
beneficjenci Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co do których ma zastosowanie zasada
konkurencyjności o której mowa w Wytycznych, w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Jednocześnie beneficjenci PO KL, którzy dla danego zamówienia:
- nie są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, gdyż wartość zamówienia nieprzekracza
14 tys. euro netto (tj. bez podatku VAT),
- jako podmioty zobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych, nie stosują go w związku
z tym, że wartość zamówienia w ramach projektu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty
14 tys. euro netto, ale nie przekracza 30 tys. euro netto,
także mogą umieszczać je w bazie, z tym, że w przywołanych przypadkach nie jest to obligatoryjne,
a decyzja leży w gestii samego beneficjenta.
W czasie rejestracji system będzie wymagał podania numeru identyfikacyjnego sygnatury projektu
(ID wniosku o dofinansowanie). W celu uzyskania przedmiotowego numeru należy zgłosić się do
swojego opiekuna projektu.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
Poddziałania 5.4.2 “Rozwój dialogu obywatelskiego” PO KL
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
ogłosił konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_16_2014 pt. „Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji
społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji
dokonywanych drogą elektroniczną”, organizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 „Rozwój dialogu
obywatelskiego” PO KL.
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu mogą składać podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2010, Nr 234, poz.
1536, z późn. zm.), zarejestrowane od co najmniej 24 miesięcy oraz prowadzące działalność w sferze
pożytku publicznego.
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 27 listopada 2014 r. do dnia 30 grudnia 2014 r.
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty
kurierskiej w siedzibie:
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15),
bądź pocztą – listem poleconym na adres:
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z dokumentacją konkursową znajdują się tutaj.

Życzenia Świąteczne
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim naszym Klientom
najserdeczniejsze życzenia, wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym oraz radości i uśmiechu.
Niech Nowy Rok niesie Państwu dużo zdrowia i wspaniałych dni oraz wiele pomyślności i satysfakcji z
podejmowanych wyzwań.
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