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Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.08.04.02-IP.02-02-018/15, 

ogłoszonego w dniu 27.10.2015 r., zmienionego w dniu 10.12.2015 r., 11.01.2016 r. oraz 

26.02.2016 r. 
 

1. Zmiany w Regulaminie konkursu 

 w rozdziale I podrozdziale 2 dodano następujące zapisy: 

ll. ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2135, z późn. zm.); 

mm. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18.03.2015 r. w zakresie 

zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 

generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020; 

nn. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności 

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

przekazywania informacji dotyczących tych płatności (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 75); 

oo. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków 

obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo 

związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. poz. 200). 

 zapisy z rozdziału I podrozdziału 5 otrzymują brzmienie: 

(…) 

IOK zastrzega możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie 

projektów w ramach konkursu, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy. Przy zwiększeniu ww. 

kwoty zostanie zachowana zasada równego traktowania, co może polegać na objęciu 

dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo 

objęciu dofinansowaniem kolejno wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą 

liczbę punktów oraz taką samą ocenę (tj. wszystkich projektów, które otrzymały taką 

samą liczbę punktów), z zastrzeżeniem Rozdziału V, Podrozdziału 3.9, pkt. 3. Alokacja 

może zostać zwiększona między innymi w celu dofinansowania projektów, na które nie 

wystarczyło środków, jak i zwiększona w celu dofinansowania projektów wyłonionych 

w procedurze odwoławczej.  

(…) 

w miejsce: 

(…) 

IOK zastrzega możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie 

projektów w ramach konkursu, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy. Przy zwiększeniu ww. 

kwoty zostanie zachowana zasada równego traktowania, co może polegać na objęciu 

dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo 

objęciu dofinansowaniem kolejno wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą 

liczbę punktów oraz taką samą ocenę (tj. wszystkich projektów, które otrzymały taką 

samą liczbę punktów). Alokacja może zostać zwiększona między innymi w celu 
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dofinansowania projektów, na które nie wystarczyło środków, jak i zwiększona w celu 

dofinansowania projektów wyłonionych w procedurze odwoławczej.  

 (…) 

 zapisy w rozdziale II podrozdziale 8 pkt. 1) otrzymują brzmienie: 

1) Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie w przypadku wyłonienia jego 

projektu do dofinansowania podpisuje z DWUP umowę o dofinansowanie projektu, 

której wzór stanowi załącznik nr 5, bądź załącznik nr 6 w przypadku projektów 

rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe, gdzie wartość wkładu publicznego 

(środków publicznych) stanowi wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej 

wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR, bądź załącznik nr 7 

w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe. 

w miejsce:  

1) Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie w przypadku wyłonienia jego 

projektu do dofinansowania podpisuje z DWUP umowę o dofinansowanie projektu, 

której wzór stanowi załącznik nr 5, bądź załącznik nr 6 w przypadku projektów 

rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe, gdzie kwota dofinansowania, którą należy 

rozumieć jako wartość wkładu publicznego (środków publicznych), stanowi wydatki 

w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 

100 000 EUR, bądź załącznik nr 7 w przypadku projektów realizowanych przez 

państwowe jednostki budżetowe. 

 zapisy w rozdziale III podrozdziale 5.1 pkt. 1) otrzymują brzmienie: 

1) Wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionego kodu księgowego 

lub wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu w sposób przejrzysty i rzetelny, 

umożliwiający stwierdzenie poprawności dokonywanych w nich zapisów, stanów kont 

oraz zastosowanych procedur obliczeniowych z podziałem analitycznym tak, aby 

możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych i gospodarczych 

przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu, z wyłączeniem 

kosztów pośrednich. 

w miejsce: 

1)  Wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionego kodu księgowego 

lub wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu w sposób przejrzysty tak, aby 

możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych i gospodarczych 

przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektem, z wyłączeniem 

kosztów pośrednich. 

 zapisy w rozdziale III podrozdziale 5.3 pkt. 5) lit. a) w części: Zasady dotyczące 

projektów w ramach RPO WD współfinansowanych z EFS, z wyłączeniem 

projektów rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe oraz państwowych 

jednostek budżetowych, otrzymują brzmienie: 
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5) Transze dofinansowania są przekazywane: 

a) w zakresie środków stanowiących dofinansowanie z EFS w terminie płatności, 

o którym mowa w § 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 

2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 75), przy czym DWUP zobowiązuje się do przekazania 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia zatwierdzenia pierwszego wniosku o płatność lub dnia 

zweryfikowania przez nią wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę 

dofinansowania; 

w miejsce: 

5) Transze dofinansowania są przekazywane: 

a) w zakresie środków stanowiących dofinansowanie z EFS w terminie płatności, 

o którym mowa w § 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 

2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności 

(Dz. U. poz. 1539, z późn. zm.), przy czym DWUP zobowiązuje się do przekazania 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia zatwierdzenia pierwszego wniosku o płatność lub dnia 

zweryfikowania przez nią wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę 

dofinansowania; 

 zapisy w rozdziale III podrozdziale 5.3 pkt. 7) w części: Zasady dotyczące 

projektów w ramach RPO WD współfinansowanych z EFS, z wyłączeniem 

projektów rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe oraz państwowych 

jednostek budżetowych, otrzymują brzmienie: 

7) DWUP pisemnie informuje Beneficjenta o zawieszeniu wypłaty transzy 

dofinansowania i jego przyczynach. 

w miejsce: 

7)  DWUP pisemnie informuje Beneficjenta, z wykorzystaniem SL2014 lub pisemnie, 

jeżeli z powodów technicznych nie będzie to możliwe za pośrednictwem SL2014, 

o zawieszeniu wypłaty transzy dofinansowania i jego przyczynach. 

 zapisy w rozdziale III podrozdziale 5.3 pkt. 5) lit. a) w części: Zasady dotyczące 

projektów rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe, otrzymują brzmienie: 

5) Transze dofinansowania są przekazywane: 

a) w zakresie środków stanowiących dofinansowanie z EFS w terminie płatności, 

o którym mowa w § 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 

2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem 
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środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 75), przy czym DWUP zobowiązuje się do przekazania 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność; 

w miejsce: 

5) Transze dofinansowania są przekazywane: 

a) w zakresie środków stanowiących dofinansowanie z EFS w terminie płatności, 

o którym mowa w § 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 

2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności 

(Dz. U. poz. 1539, z późn. zm.), przy czym DWUP zobowiązuje się do przekazania 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność; 

 zapisy w rozdziale III podrozdziale 5.3 pkt. 4) w części: Zasady dotyczące 

projektów państwowych jednostek budżetowych, otrzymują brzmienie: 

4) Beneficjent oraz partnerzy (jeśli występują w projekcie) nie mogą przeznaczyć 

dofinansowania na cele inne niż związane z projektem, w szczególności na 

tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności. 

w miejsce: 

4) Partnerzy (jeśli występują w projekcie) nie mogą przeznaczyć dofinansowania na cele 

inne niż związane z projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej 

podstawowej, pozaprojektowej działalności. 

 zapisy w rozdziale III podrozdziale 5.4 otrzymują brzmienie: 

1) Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów w okresie realizacji lub 

trwałości projektu, które powstają w związku z jego realizacją.  

2) W przypadku, gdy projekt generuje na etapie realizacji dochody, Beneficjent wykazuje 

we wnioskach o płatność wartość uzyskanego dochodu i dokonuje jego zwrotu do 

dnia 10 stycznia roku następnego po roku, w którym powstał.  

3) W przypadku, gdy projekt generuje dochody w okresie trwałości, Beneficjent dokonuje 

zwrotu wartości uzyskanego dochodu do dnia 10 stycznia roku następnego po roku, 

w którym powstał.  

4) DWUP może wezwać Beneficjenta do zwrotu dochodu w innym terminie. 

w miejsce: 

Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku 

z realizacją projektu. W przypadku, gdy projekt generuje na etapie realizacji dochody, 

Beneficjent wykazuje we wnioskach o płatność wartość uzyskanego dochodu i dokonuje 
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jego zwrotu do dnia 10 stycznia roku następnego po roku, w którym powstał. DWUP 

może wezwać Beneficjenta do zwrotu dochodu w innym terminie. 

 w rozdziale VIII dodano pkt. 19): 

19) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18.03.2015 r. w zakresie zagadnień 

związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 

generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.  

 

2. Zmiany zapisów w załącznikach do Regulaminu konkursu: 

Załącznik Nr 5 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 

współfinansowanego ze środków EFS wraz z załącznikami do umowy; 

 

Załącznik Nr 6 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego w oparciu 

o kwoty ryczałtowe wraz z załącznikami do umowy; 

 

Załącznik Nr 7 - Wzór umowy – porozumienia z państwowymi jednostkami budżetowymi wraz 

z załącznikami do umowy. 

 

Powyższe zmiany w Regulaminie konkursu wynikają: 

 z zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WD zaktualizowanych wzorów umów 

o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD współfinansowanego ze środków EFS; 

 ze stwierdzonej przez IOK potrzeby w zakresie doprecyzowania wskazanych 

w przedmiotowej Informacji zapisów Regulaminu. 

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców. 

Zmiany zapisów Regulaminu oraz załączników nr 5 - 7 do Regulaminu konkursu, wskazane 

w przedmiotowej Informacji, a także dodanie załącznika nr 19 do Regulaminu konkursu, 

zostało wprowadzone za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WD. 

Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia. 

Regulamin konkursu oraz załączniki nr 5 - 7 do Regulaminu konkursu zaktualizowano zgodnie 

z opisanymi powyżej zmianami. 


