Białystok, dnia 05.12.2017 r.

Komunikat dotyczący konkursu
nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-005/17
ogłoszonego w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz
konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu w niżej wskazanym
zakresie:
W rozdziale 3.3 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów dodano zapis:
Maksymalny poziom dofinansowania ogółem na poziomie projektu będzie uzależniony od
kwoty wniesionego wkładu własnego i będzie określony w umowie o dofinansowanie
projektu.
Było:
3.4.8 Jednocześnie, na podstawie art. 189 ust. 3 UFP w przypadku niezłożenia wniosku o
płatność na kwotę1 lub w terminie 14 dni od upływu terminu wynikającego
z zaakceptowanego harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia,
przekazanych w ramach zaliczki, naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych,
liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność rozliczającego
dany wydatek.
Jest:
3.4.8 W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70%
łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie 14 dni od
upływu terminu wynikającego z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do
rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości
podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność.
Powyższy przepis dotyczy wniosków o płatność, które zgodnie z harmonogramem płatności
składane są w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz końcowego wniosku
o płatność.2
Było:
4.3.1 Projekty składane na konkurs muszą być skierowane do grup docelowych (zgodnie
z katalogiem grup docelowych dla Poddziałania wymienionych w SZOOP RPOWP 20142020) z obszaru województwa podlaskiego, tj. osób fizycznych zamieszkujących obszar
województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – zgodnie
z zapisami kryterium dopuszczającego szczególnego, wskazanego w pkt. 5.2.6 niniejszego
Regulaminu.
Jest:
4.3.1 Projekty składane na konkurs muszą być skierowane do grup docelowych (zgodnie
z katalogiem grup docelowych dla Poddziałania wymienionych w SZOOP RPOWP 20141
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2020) z obszaru województwa podlaskiego, co oznacza, że uczestnicy projektu zamieszkują
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze województwa
podlaskiego – zgodnie z zapisami kryterium dopuszczającego ogólnego, wskazanego w pkt.
5.2.8 niniejszego Regulaminu.
Było:
6.3.1 pkt m) zakup lokali mieszkalnych, za wyjątkiem wydatków dokonanych w ramach celu
tematycznego 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją, poniesionych zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
lata 2014-2020,
Jest:
6.3.1 pkt m) zakup lokali mieszkalnych,
Było:
6.3.2 Do współfinansowania nie kwalifikują się wydatki niezgodne z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków, czy też wyłączone przez IZ RPOWP na lata 2014-2020 poprzez
odpowiednie wytyczne programowe lub umowę o dofinansowanie, o ile pozostaje to zgodne
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Niedozwolone jest podwójne
finansowanie wydatków.
Jest:
6.3.2 Do współfinansowania nie kwalifikują się wydatki niezgodne z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków, czy też wyłączone przez IZ RPOWP na lata 2014-2020 poprzez
umowę o dofinansowanie, o ile pozostaje to zgodne z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków.
Było:
6.5.2. Wkład własny beneficjenta jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym
to beneficjent określa formę wniesienia wkładu własnego. Każdy podmiot ubiegający się
o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu jest zobowiązany do wniesienia wkładu
własnego w wysokości stanowiącej nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowalnych projektu
(w przypadku projektów realizowanych przez instytucje pomocy społecznej: OPS-y, PCPR-y)
lub nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku projektów
realizowanych przez pozostałe podmioty).
Jest:
6.5.2. Wkład własny beneficjenta jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym
to beneficjent określa formę wniesienia wkładu własnego. Każdy podmiot ubiegający
się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu jest zobowiązany do wniesienia wkładu
własnego w wysokości stanowiącej nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.
W rozdziale 6.7 Budżet projektu po punkcie 6.7.4 dodano punkt 6.7.5 o treści:
W przypadku umieszczenia w budżecie projektu kosztu zestawu np. pomocy dydaktycznych,
mebli itp. należy szczegółowo wskazać w polu „Uzasadnienie poszczególnych wydatków
wymagających wg beneficjenta dodatkowego uzasadnienia oraz uzasadnienie dla
kwalifikowalności VAT” jakie elementy stanowią składowe zestawu z podaniem liczby
sztuk oraz cen jednostkowych tak aby ich łączna wartość sumowała się na wartość danego
kosztu wskazanego w budżecie projektu.
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Było:
6.7.21 We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca wskazuje formę zaangażowania
i szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań
merytorycznych (etat/liczba godzin) co stanowi podstawę do oceny kwalifikowalności
wydatków personelu projektu na etapie wyboru projektu oraz w trakcie jego realizacji.
Informacje w tym zakresie należy podać również w przypadku osób zaangażowanych na
podstawie umów cywilnoprawnych.
Jest:
6.7.26 We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca wskazuje formę zaangażowania
i szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań
merytorycznych (etat/liczba godzin), planowany czas realizacji zadań merytorycznych
przez wykonawcę (liczba godzin) – nie dotyczy umów o dzieło, przewidywane rozliczenie
wykonawcy na podstawie umowy o dzieło,
co stanowi podstawę do oceny
kwalifikowalności wydatków personelu projektu na etapie wyboru projektu oraz w trakcie
jego realizacji. Informacje w tym zakresie należy podać również w przypadku osób
zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych.
W rozdziale 6.7 Budżet projektu poprawiono numerację punktów.
W punktach: 4.2.1, 4.2.7, 4.6.2, 4.7.1, 6.2.4, 6.7.6 poprawiono numerację załączników
zgodnie ze spisem załączników.
Zmianie uległ również załącznik nr 15 Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany
certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników
monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji.
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