KOMUNIKAT

Dnia: 20.12.2017 r.
Dotyczy ogłoszonego w dniu 29.08.2017 r. naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura
dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego
i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
(Numer naboru RPPD.08.02.01-IZ.00-20-001/17).
Z uwagi na warunkowy charakter oceny wniosków oraz w celu umożliwienia wsparcia jak największej
liczby projektów, a także równego traktowania wszystkich Wnioskodawców, Instytucja
Organizująca Konkurs (IOK) za zasadne uznaje wydłużenie przewidywanego terminu
rozstrzygnięcia konkursu do sierpnia 2018 r. (uprzednio termin ustalono na kwiecień 2018 r.)
oraz ustalenie, że szacowany termin podpisania umowy o dofinansowanie to dzień
01 października 2018 r. (pierwotnie termin ten określono jako 4 miesiące licząc od kolejnego
miesiąca kalendarzowego po zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie).
Powyższe wynika z zapisów programowych, bowiem warunkiem koniecznym do otrzymania
dofinansowania ze środków EFRR jest uzyskanie wsparcia lub jednoczesne ubieganie się
o dofinansowanie w ramach trwających naborów organizowanych przez IZ RPOWP i w konsekwencji
realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS. Zgodnie z Regulaminem konkursu
ocena wniosków w niniejszym konkursie ma charakter warunkowy, zaś do momentu podpisania
umowy o dofinansowanie Wnioskodawcy zobowiązani będą do potwierdzenia, że spełniają warunek
posiadania podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków EFS. Oznacza to, że Wnioskodawcy
aplikujący o wsparcie w ramach trwającego obecnie naboru wniosków w ramach Podziałania 3.1.1
RPOWP 2014 – 2020 (EFS) w przypadku pozytywnej warunkowej oceny ich projektów w niniejszym
konkursie, będą mogli zawrzeć umowy o dofinansowanie nie wcześniej, niż nastąpi rozstrzygnięcie
konkursu w ramach EFS, które przewidziane zostało na sierpień 2018 r. Jest to szczególnie istotne
z punktu widzenia sposobu określania we wnioskach o dofinansowanie planowanego terminu
finansowego zakończenia realizacji projektu, który należy obliczać biorąc pod uwagę szacowany
termin podpisania umowy o dofinansowanie. Z tego względu, w ocenie IOK zasadnym
jest wydłużenie przewidywanego terminu rozstrzygnięcia konkursu do sierpnia 2018 r. oraz ustalenie
w związku z tym, że szacowany termin podpisania umowy o dofinansowanie to dzień
01 października 2017 r.

Aktualizacja w powyższym zakresie skutkuje koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie
konkursu w następujący sposób:
Pkt 3 Przedmiot konkursu
Było: Do oszacowania terminu podpisania Umowy o dofinansowanie należy przyjąć następującą
zasadę: 4 miesiące licząc od kolejnego miesiąca kalendarzowego po zakończeniu naboru wniosków
o dofinansowanie.
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Obecnie: Należy przyjąć, że szacowany termin podpisania umowy o dofinansowanie to dzień
01 października 2018 r.
Było: Zakończenie naboru przypada na dzień 30.11.2017 r. Przyjmuje się 4 miesiące licząc
od kolejnego miesiąca kalendarzowego (01.12.2017 r.) po zakończeniu naboru wniosków,
tj. 01.04.2018 r. Maksymalny termin finansowego zakończenia realizacji projektów przypada na dzień
01.10.2019 r., czyli 18 miesięcy licząc od 01.04.2018 r. (w przypadku projektów obejmujących roboty
budowlane) oraz na dzień 01.04.2019 r., czyli 12 miesięcy licząc od 01.04.2018 r. (w przypadku
pozostałych projektów).
Obecnie: Szacowany termin podpisania umowy to dzień 01.10.2018 r. Maksymalny termin
finansowego zakończenia realizacji projektów przypada na dzień 01.05.2020 r., czyli 18 miesięcy
licząc od 01.10.2018 r. (w przypadku projektów obejmujących roboty budowlane) oraz na dzień
01.10.2019 r., czyli 12 miesięcy licząc od 01.10.2018 r. (w przypadku pozostałych projektów).
Pkt 8 Proces wyboru projektów
Było: Przewidywany
grudzień 2017 r.

termin

zakończenia

weryfikacji

wymogów

formalnych

wniosków:

Obecnie: Przewidywany termin zakończenia weryfikacji wymogów formalnych wniosków:
luty 2018 r.
Było: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2018 r.
Obecnie: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2018 r.
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