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Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 

UZUPEŁNIENIE #01 DO OTWARTEGO ZAPROSZENIA DO ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA 
Nr ref. EaSI-BE/2016/01 

 
Identyfikacja i wybór Beneficjentów pomocy technicznej w ramach programu EaSI 

w latach 2016-2017 

 

Otwarte zaproszenie do zgłaszania zainteresowania o numerze referencyjnym EaSI-BE/2016/01 w 
celu identyfikacji i wyboru Beneficjentów pomocy technicznej w ramach programu EaSI w latach 2016-
2017 wydane 20 maja 2016 i ważne do 19 maja 2017, zostało zmienione i obowiązuje od 23 marca 
2017, z dniem publikacji niniejszego uzupełnienia. 

 

Wnioskodawcy Zaproszenia powinni wziąć pod uwagę następujące kwestie związane z Sekcją 5.1. 
oraz 5.2. Rozdziału 5 niniejszego zaproszenia. 

 

Rozdział 5 WNIOSEK 

„Sekcja 5.1. Możliwe formy złożenia wniosku 

Instytucje udzielające mikrokredytów zainteresowane ubieganiem się o pomoc oferowaną w ramach 
niniejszego Zaproszenia do zgłaszania zainteresowania muszą przesłać drogą e-mailową skan 
Zgłoszenia zainteresowania przed upływem ostatecznego terminu. Oryginał Zgłoszenia należy 
przesłać listem poleconym lub w ramach profesjonalnej usługi kurierskiej. Wniosek musi zawierać 
wszystkie obowiązkowe dokumenty określone w Części 5.4. 

Wnioskodawcy mogą przesyłać pytania dotyczące Zaproszenia do zgłaszania zainteresowania lub 
charaktery Pomocy technicznej. Tego rodzaju prośby muszą wskazywać numer referencyjny 
Zaproszenia do zgłaszania zainteresowania i nazwę Wnioskodawcy. Zapytania te należy sporządzać 
w języku angielskim i przesyłać drogą e-mailową na adres: easi.ta@fi-compass.eu. Odpowiedzi na 
wszystkie pytania zostaną przekazane Wnioskodawcy nie później niż w ciągu 10 dni od ich złożenia, 
na adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy, z którego przesłano pytania. Przesłane pytania będą 
przedmiotem analizy, a udzielone odpowiedzi mogą być od czasu do czasu publikowane w formie 
FAQ (Najczęściej zadawanych pytań) umieszczanych na stronie internetowej platformy EaSI fi-
compass pod adresem: https://www.fi-compass.eu/easi/eu- programme-employment-and-social-
innovation-easi. Biuro ds. pomocy technicznej w ramach programu EaSI zastrzega sobie prawo do 
aktualizacji dokumentów FAQ w dowolnym momencie, według własnego uznania. 

Biuro ds. pomocy technicznej w ramach programu EaSI nie będzie się kontaktować z żadnym 
Wnioskodawcą przed podjęciem decyzji o wyborze, chyba że uzna to za niezbędne w celu 
wyjaśnienia kwestii o bardziej technicznym charakterze. Jednakże jeżeli Biuro ds. pomocy technicznej 
w ramach programu EaSI napotka na jakiekolwiek błędy, nieścisłości, pominięcia lub wszelkiego 
rodzaju pomyłki pisarskie w tekście Zaproszenia do zgłaszania zainteresowania przed upływem 
Ostatecznego terminu lub jeżeli potrzebne będą dodatkowe lub inne dokumenty lub wyjaśnienia, Biuro 
ds. pomocy technicznej w ramach programu EaSI dokona korekty tekstu i przekaże Wnioskodawcy 
odpowiednią informację.” 
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Zostanie zmieniona na: 

„Sekcja 5.1. Możliwe formy złożenia wniosku 

Instytucje udzielające mikrokredytów zainteresowane ubieganiem się o pomoc oferowaną w ramach 
niniejszego Zaproszenia do zgłaszania zainteresowania muszą przesłać drogą e-mailową skan 
Zgłoszenia zainteresowania przed upływem ostatecznego terminu. Oryginał Zgłoszenia należy 
przesłać listem poleconym lub w ramach profesjonalnej usługi kurierskiej. Wniosek musi zawierać 
wszystkie obowiązkowe dokumenty określone w Części 5.4. 

Wnioskodawcy mogą przesyłać pytania dotyczące Zaproszenia do zgłaszania zainteresowania lub 
charaktery Pomocy technicznej. Tego rodzaju prośby muszą wskazywać numer referencyjny 
Zaproszenia do zgłaszania zainteresowania i nazwę Wnioskodawcy. Zaleca się, aby zapytania te 
sporządzać w języku angielskim w celu otrzymania szybkiej odpowiedzi, lub w języku kraju 
pochodzenia Wnioskodawcy. Zapytania należy przesyłać drogą e-mailową na adres: easi.ta@fi-
compass.eu. Odpowiedzi na wszystkie pytania zostaną przekazane Wnioskodawcy nie później niż w 
ciągu 10 dni od ich złożenia, na adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy, z którego przesłano 
pytania. Przesłane pytania będą przedmiotem analizy, a udzielone odpowiedzi mogą być od czasu do 
czasu publikowane w formie FAQ (Najczęściej zadawanych pytań) umieszczanych na stronie 
internetowej platformy EaSI fi-compass pod adresem: https://www.fi-compass.eu/easi/eu- programme-
employment-and-social-innovation-easi. Biuro ds. pomocy technicznej w ramach programu EaSI 
zastrzega sobie prawo do aktualizacji dokumentów FAQ w dowolnym momencie, według własnego 
uznania. 

Biuro ds. pomocy technicznej w ramach programu EaSI nie będzie się kontaktować z żadnym 
Wnioskodawcą przed podjęciem decyzji o wyborze, chyba że uzna to za niezbędne w celu 
wyjaśnienia kwestii o bardziej technicznym charakterze. Jednakże jeżeli Biuro ds. pomocy technicznej 
w ramach programu EaSI napotka na jakiekolwiek błędy, nieścisłości, pominięcia lub wszelkiego 
rodzaju pomyłki pisarskie w tekście Zaproszenia do zgłaszania zainteresowania przed upływem 
Ostatecznego terminu lub jeżeli potrzebne będą dodatkowe lub inne dokumenty lub wyjaśnienia, Biuro 
ds. pomocy technicznej w ramach programu EaSI dokona korekty tekstu i przekaże Wnioskodawcy 
odpowiednią informację.” 

 

A także 

„Sekcja 5.2. Język, w jakim należy złożyć wniosek 

Zgłoszenie zainteresowania wraz z powiązanymi dokumentami należy sporządzić w języku 
angielskim. Wnioski sporządzone w innym języku nie będą przyjmowane.” 

 

Zostanie zmieniona na: 

„Sekcja 5.2. Język, w jakim należy złożyć wniosek 

Zachęca się Wnioskodawców, aby Zgłoszenie zainteresowania wraz z powiązanymi dokumentami 
zostały składane w języku angielskim w celu ułatwienia rozpatrywania wniosków i przyspieszenia 
procesu oceny. Należy jednak zauważyć, że wnioski w języku kraju pochodzenia Wnioskodawcy mogą 
zostać przyjęte. Na wyraźne życzenie potencjalnych wnioskodawców i po zatwierdzeniu przez EBI 
niniejsze Zaproszenie może być przetłumaczone na inny język ". 

 

Wszystkie inne sekcje Zaproszenia do zgłoszenia zainteresowania pozostają bez zmian. 

 

Luksemburg, 23 marca 2017 r. 
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