
 

Wykaz zmian w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO 
WD 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS) 

1.20 Typ projektu 

Uwzględnienie zapisu, że jeżeli Wnioskodawca deklaruje, że jego projekt nie realizuje zasady 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (tj. deklaruje neutralność projektu względem zasady), 
wówczas z listy rozwijanej w pkt. 1.20 Typ projektu powinien wybrać opcję: Projekt, w którym nie 
stosuje się zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

1.28 Projekt komplementarny 

Usunięcie z listy stan wdrażania projektu komplementarnego opcję „zgłoszony w ramach tego 
samego naboru” – konieczność dostosowania zapisów do brzmienia zmienionego kryterium.  

2.1 Nazwa Wnioskodawcy 

Uwzględnienie zmienionych rozwiązań dotyczących wykazywania danych Wnioskodawcy  
w projektach Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, zgodnie  
z zapisami regulaminów konkursów. 

3.2 Grupy docelowe 

Dodanie zapisu, że w przypadku neutralności projektu w odniesieniu do zasady równości szans  
i niedyskryminacji należy wskazać, że „projekt jest neutralny w stosunku do niej oraz odpowiednio  
to uzasadnić”. 

Rozszerzenie zapisów dotyczących spełnienia zasady równości szans i niedyskryminacji. 

4.1 Zadania/Nazwa zadania  

Dodanie zapisu, że zaleca się nadawanie różnych nazw dla poszczególnych zadań, co ułatwi ocenę 
wniosku i umożliwi prawidłową rejestrację wniosku w systemie SL2014.Ponadto w części dotyczącej 
przypisania Partnerów do poszczególnych zadań doprecyzowano, ze w przypadku realizacji projektu 
bez udziału Partnerów do każdego zadania należy przypisać Wnioskodawcę. 

4.3 Potencjał wnioskodawcy i partnerów 

Uwzględnienie zapisów dotyczących spełnienia zasady równości szans i niedyskryminacji. 

Budżet projektu 

1. Dodanie zapisów dotyczących spełnienia zasady równości szans i niedyskryminacji. 

2. Zmiana wartości środków trwałych (równa lub wyższa niż 3500 zł) liczonych w ramach limitu 
wskazanego dla danego typu projektów w SzOOP i Regulaminie konkursu – dostosowanie zapisów 
Instrukcji do zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

3. Nazwa wydatku – zmniejszenie limitu znaków z 600 do 200 (dostosowanie do wymogów 
systemu SL2014) oraz doprecyzowanie, że związku ze specyfiką funkcjonowania systemu 
SL2014 należy stosować unikalne nazwy wydatków przypisane do tej samej kategorii 
kosztów. 



 

4. Zadanie zlecone – usunięto obowiązek oznaczania zadań zleconych oraz ich uzasadniania –
dostosowanie zapisów do zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

5. Koszty pośrednie – dostosowanie zapisów do zmienionych Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Usunięto 
zapisy, że w przypadku projektów realizowanych przez instytucje, które pełnią funkcje w systemie 
wdrażania programów współfinansowanych z EFS, tj. instytucja zarządzająca programem 
operacyjnym lub instytucja pośrednicząca programu operacyjnego, koszty pośrednie są 
kwalifikowalne w wysokości połowy ww. stawek.  

Uzasadnienie dla częściowej kwalifikowalności VAT oraz podstawa prawna w przypadku całkowitej 
lub częściowej kwalifikowalności podatku VAT  

Usunięto zapis wskazujący na konieczność wskazywania podstawy prawnej w przypadku całkowitej 
lub częściowej kwalifikowalności podatku VAT.  

Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo dla Wnioskodawcy (Lidera Partnerstwa) do reprezentowania 
Partnerów  

Usunięto z Instrukcji – załącznik nie będzie wymagany na etapie składania wniosku o dofinansowanie 
projektu.  

Oświadczenia 

Dodanie informacji, że data wypełnienia wniosku powinna być każdorazowo aktualizowana przy 
składaniu kolejnej wersji wniosku (np. w wyniku skierowania do uzupełnienia/negocjacji). 

Inne zmiany redakcyjne.  


