Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
Typ projektu: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu instytucji publicznych oraz ich
ponowne wykorzystanie
Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 24.07.2019 r.
Szanowni Państwo,
czy organizacja pozarządowa chcąca startować w ww. konkursie może wnioskować o zakup skanera
do digitalizacji materiałów archiwalnych?
Mam na myśli ten
konkurs: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_n
a_1/dzialanie-81-rozwoj-uslug-publicznych-swiadczonych-droga-elektroniczna-3.html

W odpowiedzi na Pana zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wyjaśnia jak poniżej:
- Organizacja pozarządowa znajduje się w katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o
wsparcie w ramach przedmiotowego konkursu,
- w ramach wydatków kwalifikowlanych możliwy jest zakup skanera na potrzeby digitalizacji zasobów
będących w posiadaniu instytucji publicznych oraz ich ponownego wykorzystania.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że ostateczne potwierdzenie kwalifikowalności będzie
przedmiotem oceny w ramach prac Komisji Oceny Projektów.

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonym konkursem zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Zgodnie z treścią komunikatu z dnia 16.05.2019 w ramach konkursu RPPD. 08.01.00-IZ.0020-001/19 IOK dopuścił możliwość przygotowania modelu finansowego na wzorze innym niż
załączony do Regulaminu konkursu, pod warunkiem uwzględnienia analogicznego zakresu
danych. Czy w ramach równego traktowania wnioskodawców istnieje możliwość przygotowania modelu finansowego na wzorze innym niż załączony do Regulaminu konkursu ?
2. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 6 z dnia 7.05.2019 w ramach konkursu RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19 IOK dopuścił możliwość, że Wnioskodawcą może być
podmiot np. organizacja pozarządowa nie mający siedziby w woj. podlaskim, należy jedynie
pamiętać, że biuro projektu musi znajdować się na terenie województwa podlaskiego zgodnie z kryterium dopuszczającym ogólnym.
Czy w ramach równego traktowania wnioskodawców IOK dopuszcza, by wniosek został złożony przez podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej na terenie woj. podlaskiego,
ale posiadający na czas realizacji i trwałości projektu biuro projektu.

W odpowiedzi na Pana zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wyjaśnia jak poniżej:
Ad. 1.
W ramach naboru nr RPPD.08.01.00-IZ.00-20-002/19 zgodnie z dokumentacją konkursową (Instrukcją
wypełniania załączników oraz Regulaminem konkursu) model finansowy należy sporządzić na wzorze
znajdującym się w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu zgodnie
z Instrukcją do modelu finansowego lub na wzorze innym niż załączony do Regulaminu konkursu, pod
warunkiem uwzględnienia analogicznego zakresu danych.
Ad.2.
Zgodnie z kryteriami wyboru projektów obowiązującymi w niniejszym konkursie, w ramach kryterium
Kwalifikowalność Wnioskodawcy i projektu, warunek Lokalizacja projektu, weryfikacji będzie
podlegać miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie, które powinno
znajdować potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy. Zatem wniosek o
dofinansowanie może złożyć podmiot, posiadający siedzibę lub oddział, ewentualnie miejsca
prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego, co będzie potwierdzone
odpowiednim rejestrem.

Szanowni Państwo,
W kontekście prowadzonego naboru w ramach działania 8.1 RPOWP mam pytanie o wydatki
kwalifikowane. Czy koszty zakupu sprzętu informatycznego (komputerów), oprogramowania
niezbędnego do udostępniania danych, aparatu fotograficznego do wykonywania kopii dokumentacji
można przypisać do pozycji:
1. Digitalizacją i udostępnieniem zasobów,
- koszty usług w zakresie digitalizacji, w tym tworzenia, obróbki materiałów cyfrowych oraz
weryfikacji ich jakości;
- koszty tworzenia baz danych i wprowadzania do nich informacji o zasobach;
- rozwiązań informatyczno-komunikacyjnych;
czy też jest to element pozycji:
2. Budową/rozbudową/przebudową pomieszczeń i infrastruktury niezbędnej do realizacji inwestycji,
tzw. „twarda infrastruktura” (np. serwerownie) wraz z niezbędnym wyposażeniem (np. okablowanie)
wyłącznie jako element uzupełniający projektu, nie mogą przekroczyć 5,00 % całkowitych kosztów
kwalifikowalnych projektu.
Pragnę nadmienić, że przedmiotem projektu ma być zakup sprzętu i oprogramowania, nie budowa/
rozbudowa obiektu.
W odpowiedzi na Pana zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wyjaśnia, iż koszt zakupu
sprzętu informatycznego (komputerów), oprogramowania niezbędnego do udostępniania danych
oraz aparatu fotograficznego do wykonywania kopii dokumentacji należy uwzględnić w ramach
wydatków związanych z digitalizacją i udostępnianiem zasobów.

