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1. Wykaz skrótów i definicji

Beneficjent

GWA2014
ION
IZ RPOWP
KOP
KPA
Program

Projekt

Rozporządzenie nr
651/2014
RPOWP 2014-2020
SZOOP
Ustawa wdrożeniowa
Wezwanie
Wniosek o dofinansowanie

Wnioskodawca

Wnioskodawca, któremu przydzielono wsparcie, zgodnie z art.
2 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1431 z późn. zm.)
Generator Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego 2014-2020
Instytucja Organizująca Nabór w trybie nadzwyczajnym
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
Komisja Oceny Projektów
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 20142020
Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie, zgodnie
z art. 2 pkt 18 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1431 t. j.)
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 20142020
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1431 z późn. zm.)
Wezwanie nr RPPD.01.04.01-IZ.00-20-005/20, zwane również Regulaminem
naboru
Formularz wniosku wraz z załącznikami
Podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu, zgodnie z art. 2 pkt
28 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1431 z późn. zm.)

2. Informacje ogólne
Instytucją Organizującą Nabór (ION) w trybie nadzwyczajnym jest Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, którą stanowi
Zarząd Województwa Podlaskiego obsługiwany przez Departament Innowacji i Przedsiębiorczości,
adres: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.
Przystąpienie do niniejszego naboru jest równoznaczne z akceptacją przez Wnioskodawcę
wszystkich zasad i postanowień Wezwania.

2.1 Przedmiot wezwania
Przedmiotem wezwania jest wybór do dofinansowania projektów mających wpływ na ograniczenie
negatywnych skutków wystąpienia COVID-19. Projekty będą realizowane w ramach Osi
Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu RPOWP 2014-2020,
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Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej województwa.
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach niniejszego wezwania udzielane będzie
wsparcie na kapitał obrotowy1 dla mikro i małych przedsiębiorstw. Wsparcie dedykowane dla
przedsiębiorstw na utrzymanie działalności gospodarczej w sytuacji nagłego niedoboru lub braku
płynności. Pomoc będą mogły uzyskać mikro i małe przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek
obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku
począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca
ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.

2.2 Warunki szczegółowe wezwania
Wsparcie może zostać udzielone mikro- i małemu przedsiębiorcy, który:
a) odnotował spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego
jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od 1 marca 20202 roku w porównaniu do poprzedniego
miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, w związku z zakłóceniami
gospodarki na skutek COVID-193;
b) na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca nie zalegał
z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności
na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia
społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie
przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70), nie jest uznawane za zaległość4.
W zależności od wybranej formy rozliczeń w przedsiębiorstwie dokumentami potwierdzającymi
spadek obrotów mogą być:
 deklaracje VAT-7 w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie oraz
 deklaracje VAT-7K (w zakresie przychodu za rok 2019) lub ewidencje JPK_VAT (w zakresie
przychodu za dany miesiąc ) w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie.
Natomiast w przypadku podmiotów:
 będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym, którzy
wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),
 będących czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się kasowo,
 świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),
 niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT),
 rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
1

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. (Inicjatywa
inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa). W rozporządzeniu (UE) nr 1301/2013 wprowadza się następujące zmiany: 1)
w art. 3 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: „Ponadto EFRR może wspierać finansowanie kapitału obrotowego w MŚP
w razie konieczności jako środek tymczasowy w celu zapewnienia skutecznej reakcji na kryzys w dziedzinie zdrowia
publicznego”.
2
Inaczej w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r.
3
We wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca przedstawia informacje finansowe z dokumentów księgowych prowadzonych
zgodnie z przepisami właściwymi dotyczącymi rachunkowości tego podmiotu, to jest odpowiednio:
 informacje sporządzone na podstawie danych z ewidencji dla celów podatkowych oraz dokumenty potwierdzające
spadek obrotów (księgi rachunkowe, księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów pod ryczałt
ewidencjonowany), lub
 dla podmiotów rozliczających się w oparciu o kartę podatkową – rachunki i faktury, dowody zakupu towarów i usług
wykazane na podstawie kas rejestrujących (paragony fiskalne),
W przypadku konieczności weryfikacji tych danych ich kopie muszą zostać dostarczone.
4
Wnioskodawca, który w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 w 2020 r. złożył do właściwego organu/organów
wniosek/wnioski o skorzystanie z instrumentów wsparcia w ramach pakietu ustaw składających się na tzw. Tarczę
antykryzysową, w zakresie zwolnienia lub przesunięcia terminów uiszczania danin publicznych, nie będzie traktowany jako
posiadający zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.
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weryfikacji może podlegać przychód z innych źródeł (tzw. przychód operacyjny) w rozumieniu
ustawy CIT albo przychód w rozumieniu ustawy PIT.
W przypadku przedsiębiorców korzystających z karty podatkowej (niebędących czynnymi
podatnikami VAT) przychody ze sprzedaży przedsiębiorca szacuje na podstawie wystawionych faktur
lub rachunków.
Przedsiębiorstwo może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. W przypadku złożenia
więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie rozpatrywany będzie wyłącznie pierwszy kompletny
wniosek (wersja elektroniczna wraz z 2 egzemplarzami wersji papierowej). Pozostałe wnioski zostaną
pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioskodawca może złożyć kolejny wniosek o dofinansowanie
w naborze, wyłącznie w przypadku, gdy wycofał wniosek o dofinansowanie lub gdy wniosek
o dofinansowanie złożony dotychczas przez Wnioskodawcę zostanie negatywnie oceniony.
Projekt musi być zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 oraz art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tj.:
 projekt nie może zostać zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 przed dniem złożenia wniosku
o dofinasowanie,
 projekt musi dotyczyć utrzymania działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3
miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o dofinansowanie,
 projekt nie może obejmować przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub
powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji)
w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.

2.3 Okres realizacji projektów
Realizacja projektu rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
złożono wniosek o dofinansowanie.
Okres realizacji projektu stanowią pełne miesiące kalendarzowe, przy czym okres realizacji nie może
być krótszy niż 1 miesiąc kalendarzowy oraz nie może być dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe.

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się
o dofinansowanie są mikro i małe przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia
Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108.
Nie przewiduje się możliwości aplikowania w partnerstwie lub konsorcjum.
Za przedsiębiorstwo uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz uzyskania
wsparcia uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w Krajowym
Rejestrze Sądowym (na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców), które spełnia wszystkie
poniższe warunki:
a) posiada odpowiednio status mikro lub małego przedsiębiorcy;
b) nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/2014
w dniu 31 grudnia 2019 r.5;

5

Informacje w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19.
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c) nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/2014
w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia
pandemii COVID-196;
d) w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru
lub nawet braku płynności finansowej7;
e) prowadził działalność gospodarczą według stanu na dzień 31 grudnia 2019;
f) według stanu na dzień składania wniosku prowadzi działalność gospodarczą, nie otworzył
likwidacji na podstawie KSH oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte
postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie
restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
g) posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego, co
znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy (wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa
podlaskiego.
Za mikroprzedsiębiorstwo uznawane jest przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników
(w tym samozatrudnieni) i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza
2 milionów EUR.
Za małe przedsiębiorstwo uznawane jest przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników
i którego roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 10 milionów EUR.
W przypadku, gdy na ostatni dzień bilansu dane przedsiębiorstwo przekracza lub spada poniżej progu
zatrudnienia lub pułapu finansowego, określonego dla poszczególnych grup przedsiębiorstw,
uzyskanie lub utrata statusu przedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się
w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych.
Przy określeniu kwalifikowalności do danej grupy przedsiębiorców uwzględnia się również pozostałe
kryteria określone w załączniku I do Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014, dotyczące
w szczególności uwzględniania w wyznaczaniu statusu istniejących powiązań kapitałowych
i osobowych.
Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie jak również na etapie rozliczania lub kontroli projektu,
Wnioskodawca/Beneficjent może zostać zobowiązany do złożenia Oświadczenia o spełnianiu
kryteriów MŚP (wzór oświadczenia dostępny jest w ramach załącznika nr 6d do niniejszego
Wezwania) oraz wszelkich wyjaśnień i dokumentów potwierdzających poprawność wyznaczonego
statusu.
Przedsiębiorstwo, które do dnia podpisania umowy o dofinansowanie zmieni status na średnie lub
duże przedsiębiorstwo, nie będzie mogło otrzymać wsparcia w ramach przedmiotowego naboru.
Weryfikacji podlega również czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie i wobec niego nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na
podstawie:
- art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
- art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

6

Z możliwości udzielenia pomocy wyłączeni są wszyscy przedsiębiorcy, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji przed
dniem 1 stycznia 2020 r., albo znaleźli się w trudnej sytuacji po tym dniu z przyczyn innych niż wystąpienie pandemii
COVID-19 – rozumianej jako znaczący spadek obrotów (o co najmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020
roku począwszy od 1 marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego
miesiąca ubiegłego roku).
7
Należy wskazać związek pogorszenia sytuacji z COVID-19 – informacje przedstawiane są we wniosku o dofinansowanie.
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przepisach zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020.
Weryfikacji podlega również czy na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający
z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem lub rynkiem
wewnętrznym.
Działalności wykluczone
Przedmiot realizacji projektu nie może dotyczyć rodzajów działalności wykluczonych z możliwości
uzyskania pomocy finansowej, o których mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE)
nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz
w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, tj. dotyczących:
a) likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;
b) inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań
wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
c) wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
d) przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy
państwa; przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie zgodne z tymczasowymi ramami środków
pomocy państwa nie uznaje się za przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji na potrzeby niniejszej
litery;
e) inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska
lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego
oddziaływania na środowisko.
Z możliwości uzyskania dofinansowania udzielanego na podstawie Komunikatu Komisji Tymczasowe
ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID19 (ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia
2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów
operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem
pandemii wykluczone są następujące działalności:
a) sektor rybołówstwa i akwakultury, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., które dotyczy którejkolwiek z kategorii
wskazanych w art. 1 lit. a–k Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014
r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
b) sektor produkcji podstawowej produktów rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 9 Rozporządzenia
nr 651/2014, którego wartość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów
wprowadzanych na rynek;
c) sektor przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli wsparcie jest
uwarunkowane jego przeniesieniem w części lub w całości na producentów surowców lub jest
ustalane na podstawie ceny lub ilości produktów zakupionych od producentów surowców lub
wprowadzonych na rynek przez zainteresowanych przedsiębiorców.
Ponadto z możliwości uzyskania dofinansowania wykluczone są następujące działalności:
a) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych,
b) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych,
c) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz ich produkcji,
d) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich
wygranych,
e) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych
lub prekursorów;
f) prowadzenia działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas
spółdzielczych,
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Projekt może zostać dofinansowany jedynie w przypadku, gdy Wnioskodawca nie prowadzi
działalności, która jest wykluczona z możliwości otrzymania wsparcia.
Wsparcie nie może być udzielone:
a) osobie fizycznej, jeśli została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania
fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu,
karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
b) innemu podmiotowi niż wskazany w pkt. 1), jeżeli członek jego organów zarządzających bądź
wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania
fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu,
karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
c) podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub
innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi.

4. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie i poziom wsparcia
Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru przeznacza się środki w wysokości nie
większej niż 35 000 000,00 PLN.
Po rozstrzygnięciu naboru IZ RPOWP może zwiększyć kwotę środków przeznaczoną na
dofinansowanie projektów, które spełniają kryteria, ale z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej
na nabór, nie uzyskały dofinansowania – pod warunkiem dostępności środków.
Kwota i poziom wsparcia na poziomie projektu
Kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia
i liczby miesięcy, w których Wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym Wnioskodawca może
ubiegać się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy.
UWAGA! Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie na potrzeby określenia właściwej stawki
jednostkowej liczona jest inaczej niż wielkość zatrudnienia, jaką należy wziąć pod uwagę, określając
status przedsiębiorcy. Szczegółowe zasady określana wartości FTE zostały przedstawione w rozdziale
Kwalifikowalność wydatków oraz w Instrukcji wypełniania wniosku stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego Wezwania.
Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu wynosi 100% wydatków
kwalifikowalnych. W związku z tym nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.
Wartość wsparcia wyznaczana jest w oparciu o stawkę jednostkową na finansowanie kapitału
obrotowego – zgodnie z opracowaniem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Metodologia
wyliczenia stawek jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia utrzymania działalności
w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach
programów operacyjnych na lata 2014-2020, która stanowi załącznik nr 6a do niniejszego Wezwania.

5. Pomoc publiczna
Wsparcie w ramach naboru stanowi pomoc udzielaną zgodnie z przepisami Komunikatu Komisji
Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej
epidemii COVID-19 (ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej
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w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki
w związku z wystąpieniem pandemii (Dz. U. poz. 773, program pomocowy SA. 57015).
Pomoc w ramach naboru podlega kumulacji zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu.
Zgodnie z pkt 22 lit. a) Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy w celu wsparcia
gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, łączna kwota pomocy z sekcji 3.1 nie może
przekraczać 800 tys. EUR na przedsiębiorstwo (o ile pomoc nie jest udzielana w sektorze produkcji
podstawowej produktów rolnych ani sektorze rybołówstwa lub akwakultury). Badając przysługujący
beneficjentowi limit pomocy z sekcji 3.1, należy wziąć pod uwagę wszelką wcześniejszą pomoc
z sekcji 3.1 otrzymaną przez Beneficjenta oraz podmioty z nimi powiązane w rozumieniu art. 3 ust. 3
załącznika I do Rozporządzenia nr 651/2014. Bierze się zatem w tym przypadku pod uwagę zarówno
powiązania formalne, jak i występujące za pośrednictwem osób fizycznych lub grup osób fizycznych
działających wspólnie, nie bierze się natomiast pod uwagę relacji partnerstwa.
Do ustalania dostępnego limitu należy uwzględniać jedynie pomoc z sekcji 3.1 udzielaną przez władze
polskie (jeżeli przedsiębiorca otrzymał pomoc z sekcji 3.1 w innym państwie członkowskim, nie
wlicza się jej do przysługującego mu limitu). Jeśli udzielenie tej pomocy któremukolwiek z członków
grupy skutkowałoby przekroczeniem ww. limitu, pomoc nie może być udzielona lub – jeszcze przed
jej przyznaniem – może zostać pomniejszona tak, aby jej wartość mieściła się w dostępnym limicie.
Zasady określania powiązań między przedsiębiorstwami zostały opisane w dokumencie Komisji pn.
Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP, dostępnym pod adresem:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a3501aa75ed71a1.0005.01/DOC_1

6. Forma naboru
Nabór przeprowadzany jest w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny oraz
z zapewnieniem Wnioskodawcom równego traktowania i równego dostępu do informacji o warunkach
i sposobie wyboru projektów do dofinansowania.
Wybór projektów do dofinansowania nastąpi w trybie nadzwyczajnym, na podstawie art. 10 ustawy
z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów
operacyjnych w związku z wystąpieniem covid-19 w 2020.

7. Proces wyboru projektów
Procedura wyboru projektów obejmuje następujące etapy:
Etap 1: wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie,
Etap 2: nabór wniosków,
Etap 3: weryfikacja w zakresie warunków rejestracyjnych,
Etap 4: ocena formalno-merytoryczna projektów,
Etap 5: rozstrzygnięcie naboru i wybór projektów do dofinansowania,
Etap 6: ogłoszenie wyników,
Etap 7: podpisywanie umów o dofinansowanie projektów.
Wnioski o dofinansowanie będą podlegały ocenie na bieżąco, według daty i czasu wpływu
wniosku w wersji elektronicznej (za pomocą Generatora Wniosków Aplikacyjnych), przy czym
umowy o dofinansowanie mogą zostać zawarte najpóźniej 31 grudnia 2020 r.
W przypadku gdy łączna wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy alokację
przeznaczoną na nabór, sporządzone zostaną dwie listy projektów:
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1) lista projektów przekazanych do oceny – uwzględniająca złożone wnioski w kolejności
wpływu w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji GWA2014, których łączna
wartość dofinansowania wyczerpuje przewidzianą alokację na nabór;
2) lista projektów oczekujących – uwzględniająca wszystkie pozostałe wnioski
o dofinansowanie, które mogą zostać przekazane do oceny (w kolejności wpływu wniosku
w wersji elektronicznej), o ile uwolnione zostaną środki w ramach listy nr 1 (projekt/projekty
zostaną ocenione negatywnie, wycofane lub IZ RPOWP odmówi zawarcia umowy).
Ww. listy projektów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl po
zakończeniu etapu weryfikacji wymogów rejestracyjnych. Informacje o przekazaniu projektów z listy
nr 2 do oceny będą publikowane w formie komunikatów do naboru. Po wyczerpaniu alokacji na nabór
oraz po rozstrzygnięciu naboru przez IZ RPOWP pozostałe projekty z listy nr 2 nie będą podlegały
ocenie.

8. Forma i sposób komunikacji
Podstawową formą komunikacji pomiędzy Wnioskodawcą, a ION w ramach postępowania w zakresie
ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielenia dofinansowania jest forma pisemna.
Przez formę pisemną rozumie się korespondencję przekazywaną drogą pocztową na wskazany
we wniosku o dofinansowanie adres do korespondencji, zaś korespondencja Wnioskodawcy
kierowana jest na adres ION, tj. Departament Innowacji i Przedsiębiorczości, adres: ul. Poleska 89,
15-874 Białystok. Przy tej formie komunikacji mają zastosowanie przepisy KPA dotyczące doręczeń.
Odpowiedzialność za brak skutecznego kanału szybkiej komunikacji leży po stronie
Wnioskodawcy.
Wszelkie pisma przekazane w wymaganej formie pisemnej uznaje się za skutecznie doręczone.
Odnosi się to zarówno do pism ION kierowanych do Wnioskodawcy, jak i pism Wnioskodawcy
kierowanych do ION. Niezachowanie wymaganej formy komunikacji powoduje uznanie
tak przesłanego pisma za niedoręczone i niewywołujące żadnych skutków.
Jednocześnie, ION zwraca uwagę na konieczność wskazania we wniosku o dofinansowanie
aktualnych danych adresowych – zarówno w zakresie adresu do komunikacji drogą pocztową, jak
i adresu e-mail do korespondencji drogą elektroniczną. O ile w ramach niniejszego naboru za
podstawową drogę komunikacji uznaje się wersję pisemną, to celem sprawnej komunikacji w trakcie
oceny ION może dodatkowo, równolegle kierować korespondencję na wskazany adres e-mail.
Powyższe nie dotyczy korespondencji zawierającej pouczenie o możliwości zastosowania procedury
odwoławczej (np. informacji o negatywnej ocenie projektu).

9. Termin, miejsce i forma składania wniosków
9.1 Podstawowe zasady składania wniosków o dofinansowanie
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania
wniosku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Wezwania.
Konieczne jest dołączenie do wniosku wszelkich wymaganych załączników – zgodnie z Instrukcją
wypełniania załączników, która stanowi załącznik nr 2 do Wezwania.
Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 przygotowywany jest za pomocą
aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014). System ten jest
dostępny na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce Jak skorzystać
z programu/Pobierz wzory dokumentów/Składanie Wniosku/Generator Wniosków Aplikacyjnych
EFRR, link do systemu znajduje się również na stronie ogłoszenia o naborze.
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Celem ułatwienia przygotowania wniosku o dofinansowanie ION przygotowała tzw. plik
startowy, który stanowi już częściowo uzupełniony wniosek o dofinansowanie. Przedmiotowy
plik nazwie „Plik startowy_dotacja na KO” stanowi załącznik nr 1 do Wezwania.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 22 czerwca 2020 r. od
godz. 08.00 (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.30. Zachowanie
powyższego terminu oznacza przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu
elektronicznego za pomocą najnowszej wersji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na
lata 2014-2020 (GWA2014) dostępnej w momencie składania wniosku.
Termin ten, w uzasadnionych przypadkach, może ulec przedłużeniu. W przypadku gdy we wskazanym
wyżej terminie alokacja na nabór nie zostanie wyczerpana, ION może wydać komunikat
o dodatkowym terminie naboru w ramach niniejszego Wezwania. W przypadku podjęcia decyzji
o wydłużeniu terminu składania wniosków lub o dodatkowym naborze, informacja na ten temat
zostanie
zamieszczona
na
stronie
www.rpo.wrotapodlasia.pl
i
portalu
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
ION zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia naboru w przypadku gdy wartość
dofinansowania w ramach złożonych wniosków przekroczy 100% dostępnej alokacji.
W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (błąd aplikacji
uniemożliwiający poprawne przygotowanie/przesłanie wniosku) należy zgłosić ten problem przy
wykorzystaniu
Formularza
zgłaszania
uwag
–
dokument
dostępny na
stronie
www.rpo.wrotapodlasia.pl
w
zakładce
Jak
skorzystać
z
programu/Pobierz
wzory
dokumentów/Składanie
Wniosku/Generator
Wniosków
Aplikacyjnych
EFRR/Dokumenty
do pobrania (adres do korespondencji: generator_efrr@wrotapodlasia.pl).
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie
w wersji papierowej wraz z załącznikami do ION w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego
dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą
GWA2014 do:
Kancelarii Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości (ION)
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Poleska 89, pok. nr 020 (parter)
15-874 Białystok
w godzinach pracy Departamentu tj. poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00;
wtorki – piątki od godz.7.30 do godz. 15.30.
Wnioski dostarczone na adres inny niż wskazany powyżej, nie będą rozpatrywane.
Dokumentację aplikacyjną, o której mowa powyżej, w formie papierowej można dostarczyć:
- osobiście lub przez inną osobę wyznaczoną przez Wnioskodawcę (dostarczyciel otrzyma
dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii;
- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.

9.2 Sposób przygotowania dokumentacji aplikacyjnej
Oprócz przesłania wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą
najnowszej wersji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014)
Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi
załącznikami w dwóch jednakowych egzemplarzach w wersji papierowej w formacie A4
(w zwartej formie umożliwiającej jednocześnie swobodny dostęp do dokumentów, niepowodujący ich
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zniszczenia w trakcie użytkowania. Zaleca się złożenie każdego egzemplarza w osobnym skoroszycie
z napisem odpowiednio „ORYGINAŁ” i „KOPIA”).
Skoroszyt powinien być wyraźnie opisany – należy posłużyć się wzorem etykiet na skoroszyty
zgodnie z załącznikiem nr 6b do Wezwania pn. Wzór etykiet na skoroszyty.
Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu musi być zgodny z wersją elektroniczną,
co oznacza pełną zgodność sumy kontrolnej wersji elektronicznej, przesłanej za pomocą
aplikacji GWA2014, z sumą kontrolną wersji papierowej. W przypadku rozbieżnej sumy
kontrolnej pomiędzy wersją elektroniczną, a złożoną wersją papierową, wniosek
o dofinansowanie zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia.
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy wypełnić w języku polskim.
We wniosku o dofinansowanie projektu nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji
i zaznaczeń.
Ostatnia strona wniosku o dofinansowanie musi być podpisana czytelnie (w przypadku braku pieczątki
imiennej), przez uprawnioną osobę/-y, wskazaną/-e we wniosku o dofinansowanie, bez konieczności
parafowania każdej strony formularza, opatrzona datą i pieczęcią firmową. Podpisy składają osoby
uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z dokumentami rejestrowymi.
Dopuszcza się sytuację, w której upoważnia się inną osobę do podpisywania wniosku
o dofinansowanie i załączników. W takim przypadku do wniosku o dofinansowanie projektu powinien
zostać dołączony oryginał pisemnego upoważnienia do podpisywania wniosku (w formie
pełnomocnictwa notarialnego).
Za kopię wniosku o dofinansowanie projektu uważa się dodatkowy oryginał wniosku lub kserokopię
oryginału wniosku. Kserokopia wniosku powinna być potwierdzona „za zgodność
z oryginałem”. Na pierwszej stronie kopii powinien znaleźć się zapis/pieczątka „za zgodność
z oryginałem”, dopisek „od strony 1 do xx (ostatniej)”oraz czytelny podpis lub parafa wraz
z imienną pieczątką osoby podpisującej oryginał wniosku oraz data.
Załączniki do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu muszą być ponumerowane zgodnie z listą
załączników zamieszczoną na końcu wniosku o dofinansowanie projektu.
Wszystkie załączniki do wniosku więcej niż jednostronicowe powinny być zszyte i mieć
ponumerowane strony. Na załącznikach powinna znajdować się data ich sporządzenia.
Nie należy modyfikować wzorów załączników przygotowanych przez IZ RPOWP. Załączniki
do wniosku sporządzone na formularzach IZ RPOWP powinny być podpisane w miejscu do tego
wyznaczonym.
Wszystkie załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być czytelnie podpisane lub parafowane
wraz z imienną pieczątką przez osobę podpisującą wniosek.
W przypadku, gdy dostarczany załącznik jest kopią, powinien być poświadczony „za zgodność
z oryginałem”, z podaniem stron, których potwierdzenie dotyczy oraz czytelnie podpisany lub
parafowany z pieczątką imienną osoby podpisującej wniosek lub inną osobę upoważnioną oraz
opatrzony datą. W przypadku załączników sporządzonych na formularzach IZ RPOWP, dopuszcza się
złożenie załączników w postaci dodatkowego oryginału bądź kserokopii oryginału załącznika
złożonego do oryginału wniosku.

10. Kwalifikowalność wydatków
Kwalifikowalność wydatków dla projektów współfinansowanych ze środków krajowych
i unijnych w ramach RPOWP 2014-2020 musi być zgodna z przepisami unijnymi
i krajowymi, w tym w szczególności z:
Strona 12 z 26

RPOWP 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 – typ projektu: Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

-

-

-

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE)
nr 1080/2006;
Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP);
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.

Okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia realizacji projektu
(pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o dofinansowanie)
i kończy się w dniu zakończenia realizacji projektu (ostatni dzień ostatniego miesiąca, na który
Wnioskodawca ubiega się o wsparcie), przy czym okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie nie
może być dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe.
Wydatkami kwalifikowalnymi są koszty związane z finansowaniem kapitału obrotowego
i funkcjonowania przedsiębiorstwa – wydatki te rozliczane będą poprzez stawki jednostkowe.
Otrzymane dofinansowanie może zostać przeznaczone na wszelkie koszty związane z bieżącym
funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Środki na kapitał obrotowy to środki na zaspokojenie pilnych
potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych. Przykładowo mogą to być:
 zakup towarów lub materiałów do produkcji,
 opłaty związane z prowadzeniem firmy, tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz,
woda, ogrzewanie),
 spłata rat kredytów, leasingu;
 usługi sprzątania i konserwacji powierzchni i pomieszczeń biurowych, usługi ochrony
i monitoringu,
 usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
 zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i ich serwis, zakup materiałów
biurowych, artykułów sanitarnych (w tym ochrony osobistej wynikające z zaleceń Ministra
Zdrowia) i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników,
 zakup ochronnej odzieży służbowej,
 utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej,
 usługi z zakresu: obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, doradztwa podatkowego,
zarządzania flotą pojazdów służbowych, itd.,
 zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów służbowych,
 ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy.
W ramach niniejszego naboru podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny projektu.
Wysokość stawki jednostkowej przysługującej przedsiębiorcy odpowiednio do wielkości
zatrudnienia określa tabela stawek jednostkowych, stanowiąca załącznik nr 6a do Wezwania. Poza
stawkami jednostkowymi nie ma możliwości dofinansowania innych kosztów projektu.
Składając wniosek należy właściwie określić liczbę zatrudnieniowych w przedsiębiorstwie (liczba
etatów w oparciu o ekwiwalent pełnego czasu pracy FTE) według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
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Pod uwagę będą brane tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę bezpośrednio przez
przedsiębiorstwo składające wniosek o dofinansowanie.
FTE oznacza jednostkę, według której współczynnik zaangażowania lub zdolności pracownika jest
przeliczany na 100% zdolności, czyli jest to odpowiednik pełnych etatów. Na potrzeby kalkulacji
FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy (jeśli właściciel
jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji) w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie
z ustawowym czasem pracy.
W wyliczeniach nie należy uwzględniać pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich,
urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich
i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego).
W przypadku, gdy liczba etatów nie jest liczbą całkowitą należy dokonać zaokrąglenia w dół.
Rozliczenie stawki jednostkowej jest dokonywane na podstawie liczby miesięcy utrzymanej
działalności przedsiębiorstwa, przy czym za utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa rozumie się
prowadzenie działalności gospodarczej. Weryfikacja utrzymania prowadzenia działalności
gospodarczej zostanie dokonana na etapie rozliczenia dofinansowania poprzez sprawdzenie we
właściwych rejestrach publicznych oraz w oparciu o Sprawozdanie rozliczające wsparcie, stanowiące
załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie.
W sytuacji, gdy na podstawie weryfikacji w ogólnodostępnych rejestrach publicznych lub kontroli,
stwierdzone zostanie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, dofinansowanie będzie
podlegało zwrotowi na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie za miesiące, w których
działalność nie była prowadzona. Poprzez zaprzestanie działalności gospodarczej rozumiane jest
zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 22-24 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, otwarcie likwidacji lub otwarcie postępowania upadłościowego
lub restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy.

11. Wskaźniki realizacji projektu
Każdy Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru poniższych wskaźników:
1) produktu:
1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1),
2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2),
3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19;
2) rezultatu:
 Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa,
Przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność nie dłużej niż 3 lata powinny wybrać również wskaźnik:
4) Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw (CI 5),
W przypadku braku wyboru ww. wskaźników Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

12. Procedura oceny wniosków o dofinansowanie
Procedura oceny wniosków o dofinansowanie obejmuje:
 weryfikację wymogów rejestracyjnych,
 ocenę formalno-merytoryczną wniosków o dofinansowanie.

12.1 Weryfikacja warunków rejestracyjnych
Każdy złożony wniosek o dofinansowanie weryfikowany będzie pod kątem spełnienia warunków
rejestracyjnych.
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Weryfikacja warunków rejestracyjnych polega na sprawdzeniu czy do wersji elektronicznej
wysłanej za pomocą aplikacji GWA2014 została przedłożona wersja papierowa (2 egzemplarze
wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami) w terminie określonym w Wezwaniu. Weryfikacja
warunków rejestracyjnych nie stanowi etapu oceny wniosków i nie jest prowadzona w oparciu o
kryteria oceny projektów przyjmowane przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (KM RPOWP).
Nie będą podlegać ocenie formalno-merytorycznej, tj. pozostają bez rozpatrzenia wnioski,
w przypadku stwierdzenia:
 braku 2 egzemplarzy wersji papierowej wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami do
złożonej wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji GWA2014 (wymagana zgodność
sumy kontrolnej) lub gdy wersja papierowa wpłynęła po terminie;
 braku wniosku w wersji elektronicznej (XML) złożonego za pomocą aplikacji GWA2014.
Nie dopuszcza się złożenia wniosku w formacie XML w innej formie niż przesłanej przez
aplikację GWA2014 np.: na płycie CD.
W przypadku wystąpienia ww. sytuacji, ION nie przekazuje wniosku do oceny formalnomerytorycznej, wniosek o dofinansowanie zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia.
Projekty spełniające warunki rejestracyjne rejestrowane są w systemie SL2014 oraz przekazywane do
oceny formalno-merytorycznej.

12.2 Ocena formalno-merytoryczna projektów
1. Ocena formalno-merytoryczna projektów przeprowadzana jest zgodnie z zapisami Regulaminu
Pracy Komisji Oceny Projektów. Prace KOP będą prowadzone zgodnie z Regulaminem KOP
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Wezwania.
2. Ocena formalno-merytoryczna projektów trwa maksymalnie 90 dni roboczych.
W uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać wydłużony. Decyzję w tej sprawie
podejmuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości.
3. Oceny formalno-merytorycznej projektów dokonuje się zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi
przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, które
stanowią załącznik nr 4 do niniejszego Wezwania.
4. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli otrzymał
pozytywną ocenę każdego z kryteriów.
5. W trakcie oceny spełniania kryteriów wyboru projektów, w odpowiedzi na wezwanie,
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełnienia kryteriów
wyboru projektów w zakresie określonym w kryteriach wyboru projektów przyjętych Uchwałą
KM RPOWP 2014-2020, jeżeli zostało to przewidziane w danym kryterium. Uzupełnienia lub
poprawienia projektu może dokonać, za zgodą Wnioskodawcy, Komisja Oceny Projektów (KOP),
przy zachowaniu zasady równego traktowania Wnioskodawców. Jeżeli w wyznaczonym terminie
Wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na pismo lub nie dokona poprawek lub uzupełnień
wskazanych w piśmie, projekt oceniany jest na podstawie posiadanej dokumentacji aplikacyjnej.
6. Wnioskodawca może nie zostać wezwany do poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie
określonym w kryteriach wyboru projektów, jeżeli wniosek nie spełnia innych kryteriów
w zakresie nie podlegającym poprawie.
7. Po zakończeniu oceny formalno-merytorycznej projektów ION, przygotowuje informację
w formie listy projektów które podlegały ocenie formalno-merytorycznej (projekty ocenione
pozytywnie i negatywnie) i zamieszcza na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl.
8. Od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do momentu podpisania umowy
o dofinansowanie Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. Wycofanie projektu
skutkuje rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie. W przypadku wycofania wniosku przez
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Wnioskodawcę, ION niezwłocznie wysyła do Wnioskodawcy pisemną informację o przyjęciu
rezygnacji wraz z kopią dokumentów aplikacyjnych.
9. Wycofanie wniosku o dofinansowanie odbywa się na pisemną prośbę Wnioskodawcy,
która powinna zawierać następujące informacje:
a) jasną deklarację chęci wycofania złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;
b) tytuł wniosku i jego sumę kontrolną oraz numer wniosku;
c) pełną nazwę i adres Wnioskodawcy; pismo zawierające wolę wycofania wniosku należy
podpisać czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wnioskodawcy.

13. Rozstrzygnięcie naboru i wybór projektów do dofinansowania
Decyzję w sprawie rozstrzygnięcia naboru oraz wyboru projektów do dofinansowania
podejmuje Zarząd Województwa Podlaskiego (w formie uchwały) na podstawie listy projektów,
które spełniły kryteria wyboru projektów (tylko projekty ocenione pozytywnie).
Po zatwierdzeniu projektów wybranych do dofinansowania ION na stronie internetowej
www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl, zamieszcza informację
w formie odrębnej listy zawierającej wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów
z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz powiadamia Wnioskodawcę o wyniku
rozpatrzenia jego wniosku. Dodatkowo na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl umieszcza się informację
o składzie Komisji Oceny Projektów.
ION przekazuje niezwłocznie Wnioskodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny projektu i jej
wyniku. W przypadku projektów pozytywnie ocenionych, ale niewybranych do dofinansowania przez
Zarząd Województwa Podlaskiego oraz w przypadku projektów ocenionych negatywnie, pismo będzie
zawierać wynik oceny dodatkowo wraz z jej uzasadnieniem (tj. przekazywana jest pełna treść kart
oceny formalno-merytorycznej danego wniosku w formie wydruków wygenerowanych z SOFM,
rozumianych jako uzasadnienie wyniku do oceny, z zachowaniem zasady anonimowości
Oceniających) wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu na zasadach i w trybie, o których
mowa w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej.
Do doręczenia informacji o zakończeniu oceny projektu i jej wyniku stosuje się przepisy KPA.

14. Procedura odwoławcza
Podstawą prawną procedury odwoławczej jest rozdział 15 ustawy wdrożeniowej. Procedura
odwoławcza składa się z dwóch etapów:
 etap przedsądowy,
 etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym w Białymstoku i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę
jednego środka odwoławczego, tj. protestu. Procedura odwoławcza, nie wstrzymuje zawierania umów
z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania.
Etap przedsądowy procedury odwoławczej
1. Wnioskodawca może wnieść protest po otrzymaniu pisemnej informacji o negatywnych wynikach
oceny projektu wraz z pouczeniem o przysługującym środku odwoławczym (art. 45 ust. 5 ustawy
wdrożeniowej). Protest jest to pisemne wystąpienie Wnioskodawcy do właściwej Instytucji
Organizującej Nabór (IZ RPOWP) o weryfikację przeprowadzonej oceny wniosku
o dofinansowanie projektu pod kątem jej zgodności z kryteriami wyboru projektów lub naruszeń
o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny. Nie dopuszcza się możliwości
kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów wyboru projektów, a także
formułowania zarzutów o charakterze wyłącznie proceduralnym.
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2. Negatywną oceną w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej jest ocena w zakresie
spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:
a) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów,
na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego
etapu oceny;
b) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak
kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów nie wystarcza na wybranie go do
dofinansowania.
3. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze nie wystarcza na
wybranie projektu do dofinansowania (pkt 2b), okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej
przesłanki wniesienia protestu.
4. Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji
o zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku.
5. Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:
 oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
 oznaczenie Wnioskodawcy;
 numer wniosku o dofinansowanie projektu;
 wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz
z uzasadnieniem;
 wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli
zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
 podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem
oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do
reprezentowania Wnioskodawcy.
6. Protest jest wnoszony w formie pisemnej bezpośrednio do IZ RPOWP do Departamentu Rozwoju
Regionalnego, zgodnie z pouczeniem o możliwości wniesienia protestu, o którym mowa w art. 45
ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Protest przesłany faksem stanowi jedynie kopię oryginału, w związku
z czym nie będzie traktowany jako spełniający wymóg pisemności wniesionego środka
odwoławczego.
7. Protest musi być złożony przez osobę uprawnioną, tj. przez samego Wnioskodawcę,
z uwzględnieniem sposobu jego reprezentacji wynikającej z odpisu właściwego rejestru lub
ewidencji, bądź też przez osobę trzecią, która posiada pisemne pełnomocnictwo/ upoważnienie do
reprezentowania Wnioskodawcy. Stosowne pełnomocnictwo/ upoważnienie powinno zostać
złożone w oryginale lub w postaci uwierzytelnionej kopii wraz z protestem.
10. IZ RPOWP rozpatruje protest w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia jego otrzymania
przez IZ RPOWP. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania
protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być
przedłużony, o czym IZ RPOWP informuje na piśmie Wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia
protestu nie może jednak przekroczyć łącznie 45 dni od dnia jego otrzymania.
11. Wnioskodawca może wycofać protest do czasu zakończenia rozpatrywania protestu przez IZ
RPOWP. Czynność ta następuje przez złożenie do IZ RPOWP pisemnego oświadczenia
o wycofaniu protestu. W takim przypadku Departament Rozwoju Regionalnego, Referat ds.
Procedury Odwoławczej środek odwoławczy pozostawia bez rozpatrzenia, informując o tym
Wnioskodawcę w formie pisemnej. Wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu
administracyjnego. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest
niedopuszczalne.
12. Podczas rozpatrywania protestu IZ RPOWP jest związana zakresem protestu – weryfikuje
poprawność przeprowadzonej oceny jedynie w zakresie tego kryterium lub kryteriów oceny, które
zostały wskazane w proteście odnosząc się do każdego z zarzutów (art. 57 ustawy wdrożeniowej).
Protest weryfikowany jest także pod kątem zarzutów o charakterze proceduralnym, jeżeli
Wnioskodawca takie zarzuty sformułował, a IZ RPOWP zobowiązana jest do ustalenia
prawidłowości przeprowadzonej oceny w ramach postępowania konkursowego. Wnioskodawca
w proteście wskazuje tylko te kryterium (kryteria), z którego (których) oceną nie godzi się wraz
z uzasadnieniem swego stanowiska.
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13. Protest jest rozpatrywany wyłącznie w oparciu o dokumentację złożoną do naboru oraz
uzupełnioną w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie w ramach tego naboru. Podczas
rozpatrywania protestu nie będą brane pod uwagę inne dokumenty, które wcześniej nie zostały
dostarczone przez Wnioskodawcę w ramach procedury naboru i oceny wniosku.
14. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa w art.
54 ust. 2 pkt. 1-3 i 6 ustawy wdrożeniowej lub zawierającego oczywiste omyłki Referat ds.
Procedury Odwoławczej w Departamencie Rozwoju Regionalnego wzywa Wnioskodawcę do
uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia
otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Uzupełnienie
protestu, wstrzymuje bieg terminu na jego rozpatrzenie przez IZ RPOWP, o którym mowa w art.
56 ust. 2 i art. 57 ustawy wdrożeniowej. Bieg terminu ulega zawieszeniu na czas uzupełnienia lub
poprawienia protestu.
15. Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych tj.:
 oznaczenia instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,
 oznaczenia Wnioskodawcy,
 numeru wniosku o dofinansowanie projektu, oraz
 podpisu Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem
oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do
reprezentowania Wnioskodawcy.
16. Na podstawie art. 67 ustawy wdrożeniowej, doręczanie pism i dokumentów następuje zgodnie
z zapisami art. 39 - 49b kodeksu postępowania administracyjnego.
17. Nie podlega rozpatrzeniu protest, jeżeli pomimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony:
 po terminie,
 przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
 bez spełnienia wymogów określonych w art. 54 ust. 2 pkt. 4 ustawy wdrożeniowej, tj. bez
wskazania kryteriów wyboru projektu, na podstawie których projekt został odrzucony,
a z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem.
18. Nie podlega rozpatrzeniu także protest w przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania
w zakresie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie
projektów w ramach danego działania RPOWP 2014-2020.
19. Na pozostawienie protestu bez rozpatrzenia Wnioskodawcy przysługuje złożenie skargi do WSA
w Białymstoku, na zasadach określonych w art. 61 ustawy wdrożeniowej o czym Wnioskodawca
zostanie poinformowany w piśmie.
20. W wyniku przyjęcia protestu do rozpatrzenia IZ RPOWP może:
 rozpatrzyć protest pozytywnie – uwzględnić protest,
 rozpatrzyć protest negatywnie – nie uwzględnić protestu.
21. W wyniku rozpatrzenia protestu IZ RPOWP wydaje rozstrzygnięcie, które zawiera:
 podstawę prawną rozstrzygnięcia protestu,
 informację o rozpatrzeniu pozytywnym bądź negatywnym,
 uzasadnienie obejmujące odniesienie do każdego kryterium, z którego oceną Wnioskodawca
się nie zgadza i do każdego zarzutu o charakterze proceduralnym wraz ze wskazaniem
podstawy prawnej rozstrzygnięcia,
 pouczenie o możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Białymstoku.
22. Pozytywne rozpatrzenie protestu polega na uwzględnieniu zarzutów Wnioskodawcy
i stwierdzeniu, że ocena złożonego wniosku o dofinansowanie nie została przeprowadzona
w sposób prawidłowy, zgodny z kryteriami wyboru projektu /lub naruszono procedury mogące
mieć wpływ na bezstronność i prawidłowość oceny, a złożony protest jest w całości zasadny.
23. Wniosek objęty protestem, który został rozstrzygnięty pozytywnie, kierowany jest do właściwego
etapu oceny – w zakresie kryteriów wyboru projektów lub zarzutów o charakterze proceduralnym
w ramach przeprowadzonej oceny wskazanych w proteście – zgodnie z art. 58 ust. 2 i 3 ustawy
wdrożeniowej.
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24. Pozytywne rozpatrzenie protestu zawiera uzasadnienie wraz ze wskazaniem, na czym polegało
nieprawidłowe przeprowadzenie oceny wniosku w zakresie objętym protestem oraz informację
o przekazaniu projektu do ponownej oceny.
25. Wynik ponownie przeprowadzonej oceny wniosku jest wiążący, a Wnioskodawcy nie przysługuje
ponowne złożenie protestu w tym zakresie. Wnioskodawcy przysługuje jednak złożenie skargi do
WSA w Białymstoku.
26. Negatywne rozstrzygnięcie protestu polega na stwierdzeniu, że ocena złożonego wniosku
o dofinansowanie została przeprowadzona w sposób prawidłowy, zgodny z kryteriami wyboru
projektu i/lub nie naruszono procedur mogących wpłynąć na bezstronność i prawidłowość oceny,
a złożony protest jest niezasadny.
27. W przypadku, gdy projekt został odrzucony z powodu niespełnienia kilku kryteriów
niepunktowanych, tzn. takich za spełnienie których nie przyznaje się punktów, a Wnioskodawca
odniósł się do nich w proteście, IZ RPOWP bada prawidłowość oceny każdego z nich, z tym, że
jeżeli stwierdzi, iż ocena w przypadku przynajmniej jednego kryterium, na podstawie którego
wniosek o dofinansowanie został odrzucony, została przeprowadzona prawidłowo podejmuje
decyzję o rozpatrzeniu protestu negatywnie. Stwierdzenie, iż w ramach danego kryterium
niepunktowanego ocena została przeprowadzona prawidłowo oznacza, iż co najmniej jeden
element tego kryterium został oceniony prawidłowo i protest jest w tym zakresie niezasadny.
Nawet jeżeli IZ RPOWP stwierdzi, iż ocena jednego ze wskazanych kryteriów została
przeprowadzona nieprawidłowo, nie oznacza to, że protest będzie rozpatrzony pozytywnie,
ponieważ musi to nastąpić w stosunku do wszystkich kryteriów oceny, z oceną których
Wnioskodawca się nie zgadza.
28. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu IZ RPOWP wydaje rozstrzygnięcie wraz
z uzasadnieniem, zawierającym wskazanie, z jakich powodów protest nie jest zasadny i w związku
z tym nie może być uwzględniony, a tym samym podtrzymuje decyzję o odrzuceniu projektu.
Etap postępowania przed sądami administracyjnymi
1. Po wyczerpaniu etapu przedsądowego postępowania odwoławczego Wnioskodawca może wnieść
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku zgodnie z art. 3 §3 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017
r. poz. 1369, 1370).
2. Skargę należy wnieść w terminie 14 dni od dnia:
a) otrzymania informacji o wyniku rozpatrzenia protestu,
b) otrzymania informacji o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, albo
c) upływu terminu na uzupełnienie protestu lub poprawienie w nim oczywistych omyłek,
bezpośrednio do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z kompletną
dokumentacją w sprawie.
3. Kompletna dokumentacja w sprawie obejmuje:
a) wniosek o dofinansowanie,
b) informację o wynikach oceny projektu,
c) wniesiony protest oraz informację o wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej wraz
z ewentualnymi załącznikami.
4. Skarga podlega opłacie sądowej, zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16.12.2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 oraz z 2006 r. Nr 45, poz.
322).
5. Zakres kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne dotyczy zbadania, czy ocena wniosku
o dofinansowanie została przeprowadzona w sposób zgodny z prawem.
6. Kompletna dokumentacja powinna być wnoszona w oryginale lub w uwierzytelnionej kopii.
W przypadku wniesienia skargi bez kompletnej dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu stałego,
sąd
wezwie
Wnioskodawcę
do
uzupełnienia
braków
w
terminie
7
dni
od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia skargi bez rozpatrzenia. Skarga
rozpatrywana jest przez sąd w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.
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7. W wyniku rozpatrzenia skargi sąd może:
a) uwzględnić skargę, stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób
naruszający prawo i naruszenie te miało istotny wpływ na wynik oceny, przekazując
jednocześnie sprawę IZ RPOWP do ponownego rozpatrzenia lub pozostawienie protestu bez
rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując sprawę IZ RPOWP do rozpatrzenia,
b) oddalić skargę – w przypadku jej nieuwzględnienia,
c) umorzyć postępowanie w sprawie, jeśli uzna je za bezprzedmiotowe (art. 61 ust. 8 ustawy
wdrożeniowej).
8. Po przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Instytucję Zarządzającą RPOWP,
wskutek uwzględnienia skargi złożonej przez Wnioskodawcę, Departament Innowacji
i Przedsiębiorczości dokonuje oceny i wyboru wniosków.
9. Zarówno Wnioskodawca, jak i IZ RPOWP mogą wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu
Administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Skarga wnoszona jest z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą
wniosek o dofinansowanie, informację w przedmiocie oceny projektu, wniesiony protest,
informacje o wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonej procedury odwoławczej wraz
z ewentualnymi załącznikami.
10. W przypadku stwierdzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny lub Naczelny Sąd
Administracyjny, iż ocena została przeprowadzona w sposób naruszający prawo,
co skutkuje koniecznością jej powtórzenia, Instytucja Zarządzająca RPOWP ponownie
przeprowadza ocenę z uwzględnieniem wytycznych co do dalszego postępowania wskazanych
przez sąd.
11. Prawomocne rozstrzygnięcie sądu administracyjnego, polegające na oddaleniu skargi, odrzuceniu
skargi albo pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia, kończy procedurę odwoławczą oraz procedurę
wyboru projektów – art. 66 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

15. Procedura podpisania Umowy o dofinansowanie projektu
Umowa o dofinansowanie może zostać podpisana z Wnioskodawcą, którego wniosek znajduje się na
liście projektów wybranych do dofinansowania, dołączone zostały wszystkie załączniki wymagane na
etapie podpisania Umowy i nie ma innych przeszkód formalnych ani prawnych do podpisania
Umowy, a alokacja dostępna w ramach wezwania pozwala na dofinansowanie realizacji projektu.
Podstawę dofinansowania projektu stanowi Umowa o dofinansowanie projektu, obowiązująca na
moment jej podpisania, przy czym aktualny wzór Umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 3
do niniejszego Wezwania. W przypadku zmiany wersji obowiązującej Umowy, Wnioskodawca
zostanie o tym poinformowany w piśmie wzywającym do złożenia dokumentów, o których mowa
poniżej.
Podstawą wszczęcia działań zmierzających do przygotowania Umowy o dofinansowanie projektu jest
posiadanie kompletu dokumentów wymaganych i wyszczególnionych we wniosku
o dofinansowanie oraz aktualnych dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o dofinansowanie
projektu, a w szczególności:
 uaktualnionego wniosku o dofinansowanie (jeżeli istnieje taka konieczność), który stanowi
załącznik do umowy;
 oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące aktualności danych i oświadczeń zawartych we
wniosku o dofinansowanie;
 dokumentu potwierdzającego, że rachunek bankowy, wskazany w obowiązującej wersji
wniosku o dofinansowanie, należy do Wnioskodawcy i służy wyłącznie do prowadzenia
działalności gospodarczej (wydany przez bank, w którym dany rachunek jest prowadzony);
 pełnomocnictwa osób upoważnionych do podpisywania umowy w imieniu Wnioskodawcy
(jeśli dotyczy);
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wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osób uprawnionych do SL2014,
oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP (jeżeli zostanie wezwany do jego złożenia) – wzór
oświadczenia dostępny jest w ramach załącznika nr 6d do niniejszego Wezwania;
innych ewentualnych dokumentów uzależnionych od specyfiki projektu i typu
Wnioskodawcy.

IZ RPOWP zastrzega sobie prawo do wezwania Wnioskodawcy do złożenia dokumentów
potwierdzających oświadczenia złożone na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.
Prawdziwość oświadczeń i danych zawartych we wniosku o dofinansowanie może zostać
zweryfikowana w trakcie oceny, jak również przed i po zawarciu umowy o dofinansowanie
projektu.
Umowę o dofinansowanie projektu z Wnioskodawcą zawiera Województwo Podlaskie,
w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, co do zasady w terminie 30 dni
roboczych od daty wysłania do Wnioskodawcy pisma dotyczącego wyników oceny
formalno-merytorycznej i przygotowania niezbędnych dokumentów do przygotowania Umowy
o dofinansowanie. W szczególnych przypadkach, termin ten może zostać wydłużony,
o czym Wnioskodawca informowany jest w formie pisemnej, przy czym umowy o dofinansowanie
mogą być zawierane najpóźniej do 31 grudnia 2020 r.
Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, nie jest możliwe zawarcie umowy
o dofinansowanie projektu z Wnioskodawcą, który został wykluczony z możliwości otrzymania
dofinansowania. Weryfikacja w tym zakresie jest przeprowadzana samodzielnie przez IZ RPOWP.
Uwzględniając zapisy Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych
wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności
na lata 2014-2020, IZ RPOWP zastrzega prawo wstrzymania procedury podpisania Umowy
o dofinansowanie. Sposób postępowania z nieprawidłowościami uzależniony jest od rodzaju
i charakteru nieprawidłowości:
- w przypadku wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego, Zarząd Województwa
Podlaskiego (IZ RPOWP) w formie uchwały wstrzymuje podpisanie Umowy
o dofinansowanie do czasu wyjaśnienia sprawy;
- w sytuacji stwierdzenia nadużycia finansowego, np. fałszerstwa dokumentów stanowiących
załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu, Zarząd Województwa Podlaskiego
(IZ RPOWP) w formie Uchwały odstępuje od zawarcia Umowy o dofinansowanie.
Ponadto, w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu
Beneficjent zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie
wskazanej w Umowie o dofinansowanie.

16. Postanowienia końcowe
Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
„do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania
na podstawie ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników
organu i sposobu obliczania terminów”.
Biorąc pod uwagę powyższe, do obliczania terminów w procesie
o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania stosuje się następujące zasady:

ubiegania

się
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jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego
terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego
z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu,
terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który
nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu,
terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który
odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było
– w ostatnim dniu tego miesiąca,
terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada
początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu
poprzedzającym bezpośrednio ten dzień,
jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę,
termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy
ani sobotą.

Nabór może zostać anulowany w następujących przypadkach:
 złożenia wniosków o dofinansowanie wyłącznie przez podmioty niespełniające kryteriów
uprawniających do udziału w danym naborze;
 nie złożenia żadnego wniosku o dofinansowanie;
 naruszenia w toku procedury naboru przepisów prawa i/lub zasad niniejszego wezwania, które
są istotne i niemożliwe do naprawienia;
 zaistnienia
sytuacji
nadzwyczajnej,
której
strony
nie
mogły
przewidzieć
w chwili ogłoszenia naboru, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia
kontynuowanie procedury naboru lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego;
 ogłoszenia aktów prawnych lub wytycznych horyzontalnych w istotny sposób sprzecznych
z postanowieniami niniejszego Wezwania.
Stosowna informacja w tym zakresie zostanie opublikowana na
www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

stronie

internetowej

Wnioskodawca uczestniczący w danym naborze ma prawo dostępu do informacji związanych z oceną
złożonego przez siebie wniosku o dofinansowanie, przy zachowaniu zasady anonimowości osób
dokonujących oceny.
Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania pisemnie ION o wszystkich zmianach
mających istotne znaczenie z punktu widzenia informacji zawartych we wniosku
o dofinansowanie.
Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić, aby informacje zawarte we wniosku oraz załącznikach
były wystarczające do oceny wniosku. Podczas oceny projektu nie ma możliwości ingerowania
w treści merytoryczne, a projekt oceniany jest na podstawie informacji zawartych w złożonej
dokumentacji aplikacyjnej, chyba że możliwość uzupełnienia lub poprawienia wniosku na etapie
oceny, w części dotyczącej spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, została przewidziana
w kryteriach wyboru projektów lub w niniejszym Wezwaniu. Zaleca się zapoznanie z treścią kryteriów
wyboru projektów w zakresie możliwości dokonania zmian.
Formularze wniosków wraz ze złożonymi załącznikami podlegają zwrotowi w następujący sposób:
 pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia na etapie weryfikacji warunków formalnych – wraz
z pismem do Wnioskodawcy odsyłana jest kopia dokumentów aplikacyjnych,
 rozstrzygnięcie naboru i uzyskanie negatywnej oceny w myśl art. 53 ust. 2 ustawy
wdrożeniowej – wraz z pismem do Wnioskodawcy odsyłana jest kopia dokumentów
aplikacyjnych,
 podpisanie Umowy o dofinansowanie – w momencie podpisania Umowy
o dofinansowanie przekazywana jest Beneficjentowi kopia dokumentów aplikacyjnych.
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Dokumentacje aplikacyjne w wersji ORYGINAŁ podlegają archiwizacji przez ION na zasadach
przyjętych w IZ RPOWP.
Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania zasad promocji projektów finansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wszelkie obowiązki w tym zakresie,
również dotyczące prawidłowego oznakowania prowadzonej korespondencji z IZ RPOWP wynikają
z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji. Wzory logotypów zostały zamieszczone na stronie internetowej
www.rpo.wrotapodlasia.pl
w
zakładce
Jak
skorzystać
z
programu/Pobierz
wzory
dokumentów/Składanie wniosku/Zestaw logotypów EFRR oraz stanowią załącznik nr 6c do niniejszego
Wezwania.
Beneficjent jest zobowiązany do
w Umowie o dofinansowanie projektu.

przechowywania

dokumentacji

w

sposób

określony

17. Dane kontaktowe
1. Informacji w sprawach dotyczących wezwania udzielają telefonicznie i za pomocą poczty
elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Nabór:


tel. (85) 66 54 399 oraz (85) 66 54 926;



w przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego z ION można kontaktować
się również
za pośrednictwem
poczty
elektronicznej
pod
adresem
przedsiebiorcy@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko
nr wezwania/naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-005/20) natomiast w treści maila oprócz
zapytania należy wskazać numer telefonu do kontaktu;



pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej
www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej naboru – ION zastrzega sobie możliwość
publikowania wyłącznie wybranych odpowiedzi, które mogą mieć znaczenie
dla potencjalnego Wnioskodawcy.

2. Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
działających w województwie podlaskim:

- w Białymstoku, infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl
- w Suwałkach, tel. (87) 563 02 11, (87) 563 02 19, (87) 562 02 76, e-mail:
lpi@ares.suwalki.pl

- w Łomży, tel. (86) 216 33 26, (86) 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

18. Podstawy prawne
Niniejsze Wezwanie zostało opracowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego
i unijnego.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie zasady wynikające
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020,
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014–2020, a także odpowiednich przepisów prawa wspólnotowego i krajowego.
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Jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszym Wezwaniem a przepisami prawa rozstrzygać
należy na rzecz przepisów prawa. W przypadku ewentualnej kolizji prawa unijnego z prawem
krajowym, przepisy prawa unijnego stosuje się wprost w pierwszej kolejności.
Wykaz obowiązujących aktów prawnych przedstawiono poniżej:
Akty prawa UE
Rozporządzenie nr 1303/2013 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013 r., Nr
L 347/320 z późn. zm.);
b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr
1080/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013 r., Nr L 347/289 z późn. zm.);
c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające
rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do
szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw
członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19
(Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa).
a)

Akty prawa krajowego
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późń. zm.);
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku
z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. z dnia 3 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694);
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 362 t.j. z późn. zm.);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2325 t.j., z późn. zm.);
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 t.j.
z późń. zm.);
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 t.j. z późn. zm.);
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. 2019 r., poz. 1440 t.j. z późn. zm.);
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344 t.j.);
Ustawa
z
dnia
14
czerwca
1960
r.
Kodeks
postępowania
administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2056 t.j. z późn. zm.);
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r., poz. 2188 t.j. z późn. zm.);
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 t.j.
z późn. zm.);
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 t.j. z późn.
zm.);
Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 t.j. z późn. zm.);
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 t.j. z późn. zm.);
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 865 t.j. z późn. zm.);
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1291 t.j z późn. zm.);
Ustawa
z
dnia
10
maja
2018
r.
o
ochronie
danych
osobowych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 t.j.);
Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2019 r., poz. 505 t.j. z późn. zm.).
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Rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej i pomocy de minimis
Komunikat Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki
w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (ze zmianami);
b) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
c) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE z 24.12.2013 r.,
nr L 352/1);
d) Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie
udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata
2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19
(Dz.U. poz. 773).
a)

Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na
lata 2014-2020;
Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020;
Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 20142020;
Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata
2014-2020;
Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania
nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020;
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Dokumenty IZ RPOWP
a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
b) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020;
c) Uchwała Nr 22/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru
projektów w zakresie wsparcia utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku
płynności mikro i małych przedsiębiorstw w ramach RPOWP 2014-2020 – wsparcie dotacyjne, Osi
Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałania 1.4.1
Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, typ projektu:
Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Wnioskodawca zobowiązany jest także do stosowania innych aktów prawnych zgodnie
ze specyfiką realizowanego projektu.

19. Załączniki do Wezwania
Integralną część niniejszego Wezwania stanowią:


Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z plikiem startowym
i instrukcją wypełniania wniosku



Załącznik nr 2 – Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją



Załącznik nr 3 – Wzór umowy o dofinansowanie



Załącznik nr 4 – Kryteria wyboru projektów



Załącznik nr 5 – Regulamin KOP



Załącznik nr 6 – Inne dokumenty
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a. Metodologia wyliczenia stawek jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia
utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 wraz
z załącznikami
b. Wzory etykiet na skoroszyty
c. Zestaw logotypów EFRR
d. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP – wzór
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