Białystok, dn. 12.07.2019 r.

Komunikat dotyczący konkursu
nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-003/18
ogłoszonego w ramach Działania Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji
Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu w zakresie niżej
wskazanym:

Było:

4.7 Wymagane załączniki na etapie podpisywania umowy

4.7.7 Należy również pamiętać, iż każdorazowo przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
weryfikowane jest, czy Wnioskodawcy, których projekty uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego
zostały wybrane do dofinansowania, nie zalegają z opłatami za korzystanie ze środowiska (o ile
dotyczy danego podmiotu). Nieuregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska skutkuje
wstrzymaniem procesu zawarcia umowy o dofinansowanie do czasu wywiązania się przez
Wnioskodawcę z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska.

Jest:
4.7 Wymagane załączniki na etapie podpisywania umowy

4.7.7 Należy również pamiętać, iż każdorazowo przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
weryfikowane jest, czy:
- Wnioskodawcy, których projekty uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego zostały wybrane do
dofinansowania, nie zalegają z opłatami za korzystanie ze środowiska (o ile dotyczy danego
podmiotu). Nieuregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska skutkuje wstrzymaniem procesu
zawarcia umowy o dofinansowanie do czasu wywiązania się przez Wnioskodawcę z obowiązku
wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. Wpisanie do
rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację
programów finansowanych z udziałem środków europejskich skutkuje odmową podpisania umowy
o dofinansowanie, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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- Projekt spełnia kryteria wyboru projektów, które obowiązywały w ramach właściwego naboru,
których spełnienie umożliwiło rekomendowanie go do dofinansowania. Sytuacja, w której projekt na
etapie podpisywania umowy nie spełnia kryteriów wyboru, skutkuje odmową podpisania umowy
o dofinansowanie w świetle zapisów art. 52 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

Uzasadnienie: Doprecyzowanie zapisów Regulaminu konkursu.
Ponadto zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS
(dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami
ryczałtowymi).
Wprowadzone zmiany dotyczą sposobu określenia poziomu wkładu własnego, do wniesienia którego
zobowiązany jest Beneficjent, tj. rezygnacji ze wskazania kwoty na rzecz wartości procentowej (%)
wkładu własnego.
Ponadto w przypadku umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi, usunięto obowiązek
wskazania kwoty wydatków związanych z zakupem środków trwałych i cross finansingu na rzecz
odwołania do wysokości określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.
Uzasadnienie: uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 55/837/2019 z dnia
10 lipca br. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Nowy wzór Regulaminu konkursu oraz nowy wzór umów o dofinansowanie obowiązuje od
12.07.2019 r.
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