Białystok, 24.01.2018 r.
Komunikat nr 6 dotyczący konkursu
o nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-002/17
ogłoszonego 17.11.2017 r. w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej RPOWP na lata 2014-2020
Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż w Regulaminie konkursu
dokonano zmiany Instytucji Organizującej Konkurs z Instytucji Zarządzającej (IZ) na Instytucje
Pośredniczącą (IP) oraz wprowadzono dodatkowo następujące zmiany, tj.:
1. I. Podstawa prawna i dokumenty programowe - zaktualizowano dokumenty - dotychczasowy zapis:
„10) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579);
11) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.);
18) ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
33) Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.;”
otrzymuje brzmienie:
„10) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn.
zm.);
11) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077);
18) ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198);
33) Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa z dnia 23 października
2017 r.;”
Dodatkowo dodano stronę internetową WUP w Białymstoku „W przypadku zmiany regulaminu Instytucja
Organizująca Konkurs zamieszcza na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl i na stronie
www.rpo.wupbialystok.praca.gov.pl (zwanymi dalej stronami internetowymi) oraz na portalu
www.funduszeeuropejskie.gov.pl (zwanym dalej portalem) informację o zmianie regulaminu, aktualną treść
regulaminu, uzasadnienie oraz termin, od którego zmiana obowiązuje.”
2. 3.2. Informacje o konkursie - dodano zapis: „pkt. 3.2.4 Funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Osi
Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałania 3.1.1
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej pełni Wojewódzki Urząd
Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15 – 354 Białystok z dniem 15 grudnia 2017 roku – podpisanie
aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zawartego w dniu
23 kwietnia 2015r.” oraz doprecyzowano zapisy, dotychczasowy zapis:
3.2.3 „Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, adres: ul. Poleska 89, 15–874 Białystok”
3.2.8 „Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane
na adres: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Poleska 89, 15–874 Białystok lub
na adresy poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dane kontaktowe zostały wskazane w rozdziale
X.”
otrzymuje brzmienie:
3.2.3 „Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, adres: ul. Poleska 89, 15–874 Białystok,
natomiast z dniem opublikowania komunikatu do Regulaminu Konkursu jest Wojewódzki Urząd
Pracy w Białymstoku, adres: ul. Pogodna 22, 15 – 354 Białystok.”
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
W BIAŁYMSTOKU
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok

sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl
tel. (85) 74 97 200
faks.(85) 74 97 209
www.wupbialystok.praca.gov.pl

3.2.8 „Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK. Dane kontaktowe zostały

wskazane w rozdziale X.”
3. 3.5. Procedura wyboru projektów do realizacji usunięto zapis:
pkt. 3.5.2 „c) pracownicy innych departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego
i jednostek podległych”;
pkt. 3.5.17 „Ocena spełnienia kryterium merytorycznego dotyczącego wyniku negocjacji może być
dokonywana przez jedną osobę, o ile osoba ta nie zatwierdza wyników tej oceny”.
4. 3.5. Procedura wyboru projektów do realizacji - doprecyzowano zapisy, dotychczasowy zapis:
3.5.1 „IOK na podstawie art. 44 ustawy wdrożeniowej powołuje Komisję Oceny Projektów (KOP). KOP
stanowi niezależne ogniwo w systemie oceny projektów, jej zadaniem jest ocena projektów
zgłaszanych w ramach RPOWP 2014-2020, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet
Monitorujący RPOWP 2014-2020 (uchwały nr 40/2017 z dnia 27 października 2017 r. oraz nr
41/2017 z dnia 27 października 2017 r.). KOP działa od momentu rozpoczęcia procesu oceny do
rozstrzygnięcia konkursu. Zadania, zasady, organizacja oraz tryb działania KOP określony jest
w Regulaminie pracy KOP RPOWP 2014-2020 w ramach EFS.”
3.5.4 „Przed rozpoczęciem oceny formalno-merytorycznej wniosku następuje weryfikacja spełniania
warunków formalnych tj. stwierdzenia czy nie wystąpiły braki w zakresie warunków formalnych
określonych w pkt. 5.1 Regulaminu konkursu. Wzór karty weryfikacji warunków formalnych
wniosku konkursowego współfinansowanego z EFS stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu
konkursu.”
3.5.11 „KOP dokonuje oceny formalno-merytorycznej wniosku za pomocą karty oceny formalnomerytorycznej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. Każdy złożony
w trakcie trwania naboru wniosek o dofinansowanie (o ile nie został wycofany przez
Wnioskodawcę albo pozostawiony bez rozpatrzenia zgodnie z art. 43 ustawy wdrożeniowej)
oceniany jest przez dwóch losowo wybranych członków KOP. Losowanie odbywa się
w obecności co najmniej 3 członków KOP i ewentualnie obserwatorów. Ocena ma na celu
sprawdzenie czy dany wniosek spełnia ogólne kryteria wyboru (kryteria formalne, kryteria
merytoryczne, kryteria dopuszczające ogólne) i szczegółowe kryteria wyboru (dopuszczające
szczególne, premiujące). Wniosek, który nie spełni któregokolwiek z kryteriów określonych
w pkt 5.2 przedmiotowego Regulaminu zostanie odrzucony. Wnioski o dofinansowanie, które
spełniły wszystkie kryteria oceny formalno-merytorycznej przekazywane są do etapu negocjacji
(jeśli dotyczy), o czym wnioskodawca jest informowany pisemnie.”
3.5.13 „Ocena wniosku po negocjacjach dokonywana jest przy wykorzystaniu karty oceny – etap
negocjacji, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.”
otrzymuje brzmienie:
3.5.1 „IOK na podstawie art. 44 ustawy wdrożeniowej powołuje Komisję Oceny Projektów (KOP). KOP
stanowi niezależne ogniwo w systemie oceny projektów, jej zadaniem jest ocena projektów
zgłaszanych w ramach RPOWP 2014-2020, zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet
Monitorujący RPOWP 2014-2020 (uchwały nr 40/2017 z dnia 27 października 2017 r. oraz nr
41/2017 z dnia 27 października 2017 r.). KOP działa od momentu rozpoczęcia procesu oceny do
rozstrzygnięcia konkursu. Zadania, zasady, organizacja oraz tryb działania KOP określony jest
w Regulaminie pracy KOP RPOWP 2014-2020 w ramach Działań wdrażanych przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Białymstoku.”
3.5.4 „Przed rozpoczęciem oceny formalno-merytorycznej wniosku następuje weryfikacja spełniania
warunków formalnych tj. stwierdzenia czy nie wystąpiły braki w zakresie warunków formalnych
określonych w pkt. 5.1 Regulaminu konkursu. Wzór karty weryfikacji warunków formalnych
wniosku konkursowego współfinansowanego z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 stanowi
załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.”
3.5.11 „KOP dokonuje oceny formalno-merytorycznej wniosku za pomocą karty oceny formalnomerytorycznej wniosku konkursowego współfinasowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu
konkursu. Każdy złożony w trakcie trwania naboru wniosek o dofinansowanie (o ile nie został
wycofany
przez
Wnioskodawcę
albo
pozostawiony
bez
rozpatrzenia
zgodnie
z art. 43 ustawy wdrożeniowej) oceniany jest przez dwóch losowo wybranych członków KOP.
Losowanie odbywa się w obecności co najmniej 3 członków KOP i ewentualnie obserwatorów.

Ocena ma na celu sprawdzenie czy dany wniosek spełnia ogólne kryteria wyboru (kryteria
formalne, kryteria merytoryczne, kryteria dopuszczające ogólne) i szczegółowe kryteria wyboru
(dopuszczające szczególne, premiujące). Wniosek, który nie spełni któregokolwiek z kryteriów
określonych w pkt 5.2 przedmiotowego Regulaminu zostanie odrzucony. Wnioski
o dofinansowanie, które spełniły wszystkie kryteria oceny formalno-merytorycznej przekazywane
są do etapu negocjacji (jeśli dotyczy), o czym wnioskodawca jest informowany pisemnie.”
3.5.13 „Ocena wniosku po negocjacjach dokonywana jest przy wykorzystaniu karty oceny – etap
negocjacji wniosku konkursowego współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPOWP 2014-2020, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.”
5. 4.6. Wymagane załączniki na etapie podpisywania umowy - usunięto zapis z pkt. 4.6.7 „uchwałą
Zarządu Województwa Podlaskiego” oraz w pkt. 4.6.2 doprecyzowano zapisy dotychczasowy zapis:
„d) informacje dotyczące rachunków bankowych, na które zostaną przekazane środki finansowe
w ramach projektu:
 W przypadku projektów, w których koszty bezpośrednie rozliczane będą na podstawie
rzeczywiście poniesionych wydatków:
- informacja na temat rachunku bankowego wyodrębnionego na potrzeby projektu zawierająca:
numer rachunku, nazwę właściciela rachunku. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego
oprócz danych na temat rachunku projektu wymagane są dane (w takim samym zakresie) na
temat rachunku pośredniczącego/transferowego za pomocą, którego będąca stroną umowy
jednostka samorządu terytorialnego wprowadzi dotację do budżetu. Dane na temat rachunku
pośredniczącego powinny być podpisane przez kierownika właściwej komórki finansowej
w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego;
- analogiczne dane dotyczące rachunku bankowego realizatora projektu (jeśli dotyczy).
 W przypadku projektów rozliczanych wyłącznie metodami uproszczonymi:
- informacja na temat rachunku bankowego Wnioskodawcy, na który zgodnie z umową zostaną
przekazane transze. Informacja powinna zawierać: numer rachunku, nazwę właściciela
rachunku;”.
otrzymuje brzmienie:
„d)informacje dotyczące rachunków bankowych, na które zostaną przekazane środki finansowe
w ramach projektu:
 W przypadku projektów, w których koszty bezpośrednie rozliczane będą na podstawie
rzeczywiście poniesionych wydatków:
- potwierdzenie otwarcia rachunku bankowego wyodrębnionego na potrzeby projektu
zawierająca: numer rachunku, nazwę właściciela rachunku (np.: kopia umowy o prowadzenie
rachunku bankowego, zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku bankowego, oświadczenie
wnioskodawcy). W przypadku jednostek samorządu terytorialnego oprócz danych na temat
rachunku projektu wymagane są dane (w takim samym zakresie) na temat rachunku
pośredniczącego/transferowego za pomocą, którego będąca stroną umowy jednostka samorządu
terytorialnego wprowadzi dotację do budżetu. Dane na temat rachunku pośredniczącego powinny
być podpisane przez kierownika właściwej komórki finansowej w urzędzie jednostki samorządu
terytorialnego;
- analogiczne dane dotyczące rachunku bankowego realizatora projektu (jeśli dotyczy).
 W przypadku projektów rozliczanych wyłącznie metodami uproszczonymi:
- informacja na temat rachunku bankowego Wnioskodawcy, na który zgodnie z umową zostaną
przekazane transze. Informacja powinna zawierać: numer rachunku, nazwę właściciela
rachunku;”.
6. 5.1 Weryfikacja warunków formalnych - doprecyzowano zapisy, dotychczasowy zapis:
5.1.1 „Ocena projektu poprzedzona jest weryfikacją warunków formalnych w oparciu o Kartę
weryfikacji warunków formalnych (zał. nr 2 do Regulaminu konkursu).”
5.1.5 „Dodatkowo IOK może wezwać do uzupełniania/poprawy innych elementów wniosku
nie wymienionych w punkcie 5.1.3 których nie dało się przewidzieć na etapie formułowania
przedmiotowego regulaminu a ich uzupełnienie/poprawa nie będzie skutkować istotną modyfikacją
merytoryczną wniosku.”
otrzymuje brzmienie:

5.1.1 „Ocena projektu poprzedzona jest weryfikacją warunków formalnych w oparciu o Kartę weryfikacji
warunków formalnych wniosku konkursowego współfinasowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 (zał. nr 2 do Regulaminu konkursu).”
5.1.5 „Dodatkowo IOK może wezwać do uzupełniania/poprawy innych elementów wniosku
nie wymienionych w punkcie 5.1.3 których nie dało się przewidzieć na etapie formułowania
przedmiotowego regulaminu a ich uzupełnienie/poprawa nie będzie skutkować istotną modyfikacją
merytoryczną wniosku. W przypadku stwierdzenia we wniosku oczywistej omyłki, IOK może ją
poprawić z urzędu, wówczas przygotowane jest pismo informujące o tym zdarzeniu
wnioskodawcę.”
7. 5.2. Ocena formalno-merytoryczna dokonano zmiany numeracji oraz doprecyzowano zapisy,
dotychczasowy zapis:
5.2.1 „Wniosek oceniany jest przy pomocy Karty oceny formalno-merytorycznej (załącznik nr 3 do
Regulaminu konkursu).”
5.2.7 „W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalno-merytorycznej
braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek wniosek jest cofany do etapu
weryfikacji spełnienia warunków formalnych (który przeprowadzany jest poza KOP).”
otrzymuje brzmienie:
5.2.1 „Wniosek oceniany jest przy pomocy Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku
konkursowego współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP
2014-2020 (załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu).”
5.2.7 „W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnomerytorycznej braków w zakresie warunków formalnych i/lub oczywistych omyłek wniosek jest
cofany do etapu weryfikacji spełnienia warunków formalnych (który przeprowadzany jest poza
KOP).”
8. 5.3. Rozbieżność w ocenie - dokonano aktualizacji zapisów, w związku ze zmianami w Regulaminie
Komisji Oceny Projektów, dotychczasowy zapis:
5.3.1 „Projekt poddany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający w przypadku gdy:
1)
wystąpiła znaczna rozbieżność w ocenie, tj. od jednego z oceniających uzyskał co najmniej 60%
punktów za spełnianie każdego z kryteriów merytorycznych i został przez niego rekomendowany
do dofinansowania, a od drugiego oceniającego uzyskał poniżej 60% punktów w co najmniej
jednym kryterium merytorycznym i nie został przez niego rekomendowany do dofinansowania;
2)
wystąpi rozbieżność między dwiema ocenami w co najmniej jednym z kryteriów formalnych,
dopuszczających ogólnych, dopuszczających szczególnych (o ile tak zdecyduje Przewodniczący
KOP), ”
5.3.3 „W przypadku dokonywania oceny projektu przez trzeciego oceniającego, o której mowa w pkt.
5.3.1 pkt 1) ostateczną i wiążącą ocenę projektu stanowi suma:
1)
średniej arytmetycznej punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych
z oceny trzeciego oceniającego oraz z tej oceny jednego z dwóch oceniających, która jest zbieżna
w zakresie rekomendacji do dofinansowania z oceną trzeciego oceniającego oraz
2)
premii punktowej przyznanej projektowi za spełnianie kryteriów premiujących, o ile projekt od
każdego z oceniających, czyli trzeciego oceniającego i oceniającego, którego ocena jest zbieżna
w zakresie rekomendacji do dofinansowania z oceną trzeciego oceniającego uzyskał co najmniej
60% punktów w każdym kryterium merytorycznym.”
otrzymuje brzmienie:
5.3.1 „Projekt poddany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający w przypadku gdy:
1)
wystąpiła znaczna rozbieżność w ocenie, tj. od jednego z oceniających uzyskał co najmniej 60%
punktów za spełnianie każdego z kryteriów merytorycznych i miał możliwość uzyskania
dofinansowania, a od drugiego oceniającego uzyskał poniżej 60% punktów w co najmniej jednym
kryterium merytorycznym i nie miał możliwości uzyskania dofinasowania;
2)
wystąpi rozbieżność między dwiema ocenami w co najmniej jednym z kryteriów formalnych,
dopuszczających ogólnych, dopuszczających szczególnych (o ile tak zdecyduje Przewodniczący
KOP).

projekt od dwóch oceniających uzyskał co najmniej 60% punktów za spełnienie każdego
z kryteriów merytorycznych (1-8) oraz różnica w liczbie punktów przyznanych przez dwóch
oceniających za spełnienie kryteriów merytorycznych (1-8) wynosi co najmniej 20 punktów.”
5.3.3 „W przypadku dokonywania oceny projektu przez trzeciego oceniającego, o której mowa w pkt. 5.3.1
pkt 1) ostateczną i wiążącą ocenę projektu stanowi suma:
1)
średniej arytmetycznej punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych (1-8)
z oceny trzeciego oceniającego oraz z tej oceny jednego z dwóch oceniających, która jest liczbowo
bliższa ocenie trzeciego oceniającego oraz
2)
premii punktowej przyznanej projektowi za spełnianie kryteriów premiujących, o ile projekt od
każdego z oceniających, czyli trzeciego oceniającego i oceniającego, którego ocena jest liczbowo
bliższa ocenie trzeciego oceniającego uzyskał co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60%
punktów za spełnienie każdego z kryteriów.”
3)

9. 5.4. Negocjacje - usunięto zapisy w:
- pkt. 5.4.4 „W uzasadnionych przypadkach IOK dopuszcza również ustną formę negocjacji
(spotkanie obu stron negocjacji). Z przeprowadzonych negocjacji ustnych (i pisemnych, jeśli IOK
zdecyduje w takim przypadku o sporządzeniu protokołu) sporządza się podpisywany przez obie
strony protokół ustaleń”;
- pkt. 5.4.13 „Ocena może być dokonywana przez jedną osobę, o ile osoba ta nie zatwierdza
wyników tej oceny.”
10. 6.7 Budżet projektu dokonano zmiany numeracji.
11. VIII. Procedura odwoławcza dokonano aktualizacji zapisów, dotyczących wymogów formalnych
złożonego protestu, dotychczasowy zapis:
8.1.11 „Protest należy wnieść do Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego (DRR) Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania przez Wnioskodawcę informacji o wynikach oceny jego wniosku, zgodnie
z pouczeniem w niej zawartym.”
8.1.13 „W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa
w pkt. 8.1.12 lub zawierającego oczywiste omyłki, DRR wzywa Wnioskodawcę do jego
uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia
otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.”
8.1.16 „W przypadku zmiany danych wnioskodawcy, zawartych w treści protestu, jest on zobowiązany
niezwłocznie powiadomić Dyrektora DRR o zmianie danych. W szczególności wnioskodawca
zobowiązany jest do informowania o zmianie adresu do doręczeń.”
8.1.17 „O dochowaniu terminu na wniesienie protestu decyduje:
1) data nadania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub data nadania pisma
w placówce operatora prywatnego lub data nadania pisma w firmie kurierskiej, potwierdzona
odpowiednim dowodem nadania, na adres bezpośrednio do Departamentu Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, lub
2) data złożenia protestu w kancelarii w pokoju nr 20 w godzinach urzędowania: poniedziałek: 8:0016:00, wtorek- piątek: 7:30- 15:30.”
8.1.18 „DRR rozpatruje protest w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od dnia jego otrzymania.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne
jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony do 45
dni od dnia jego otrzymania, o czym DRR informuje na piśmie wnioskodawcę.”
8.1.21 „W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej
wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania, DRR
pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym na piśmie wnioskodawcę, pouczając
jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.”
otrzymuje brzmienie:
8.1.11 „Protest należy wnieść do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę informacji o wynikach oceny jego
wniosku, zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.”
8.1.13 „W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa
w pkt. 8.1.12 lub zawierającego oczywiste omyłki, WUP w Białymstoku wzywa Wnioskodawcę do

jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia
otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.”
8.1.16 „W przypadku zmiany danych wnioskodawcy, zawartych w treści protestu, jest on zobowiązany
niezwłocznie powiadomić Dyrektora WUP w Białymstoku o zmianie danych. W szczególności
wnioskodawca zobowiązany jest do informowania o zmianie adresu do doręczeń.”
8.1.17 „O dochowaniu terminu na wniesienie protestu decyduje:
1)data nadania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub data nadania pisma
w placówce operatora prywatnego lub data nadania pisma w firmie kurierskiej, potwierdzona
odpowiednim dowodem nadania, na adres bezpośrednio do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, lub
2) data złożenia protestu w pokoju nr 209 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30- 15:30.”
8.1.18 „WUP w Białymstoku rozpatruje protest w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od dnia jego
otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania protestu
konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być
przedłużony do 45 dni od dnia jego otrzymania, o czym WUP w Białymstoku informuje na piśmie
wnioskodawcę.”
8.1.21 „W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej
wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania, WUP
w Białymstoku pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym na piśmie wnioskodawcę,
pouczając jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.”
12. IX. Postanowienia końcowe dokonano aktualizacji zapisów, dotyczących terminów na poszczególne
etapy oceny, dotychczasowy zapis:
„IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na:
− sierpień 2018 roku – w przypadku, gdy ocenie merytorycznej podlegać będzie do 100 wniosków,
− sierpień 2018 roku w przypadku, gdy ocenie merytorycznej podlegać będzie powyżej 100
wniosków,
Czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio*:
• nabór wniosków – od 18.12.2017 r. do 16.01.2018 r. (IOK nie przewiduje skrócenia terminu
składania wniosków o dofinansowanie projektu).
• weryfikacja warunków formalnych – nie później niż 14 dni od daty zakończenia naboru, w
przypadku uzupełnienia lub korekty wniosku na tym etapie termin zostanie wydłużony.
• etap oceny formalno-merytorycznej:
− 110 dni, gdy ocenie podlegać będzie do 100 wniosków,
− 125 dni, gdy ocenie podlegać będzie powyżej 100 wniosków
• etap negocjacji: 20 dni
Powyższe etapy obejmują czynności techniczne takie jak: sporządzanie i zatwierdzanie listy
wniosków.
*Ilekroć w punkcie IX Postanowienia końcowe mowa o dniach rozumie się przez to dni robocze.”
otrzymuje brzmienie:
„IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na sierpień 2018 roku
Czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio*:
• nabór wniosków – od 18.12.2017 r. do 16.01.2018 r. (IOK nie przewiduje skrócenia terminu
składania wniosków o dofinansowanie projektu).
• weryfikacja warunków formalnych – nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty przekazania
przez UMWP (IZ RPOWP) wniosków do WUP w Białymstoku, w przypadku uzupełnienia lub
korekty wniosku na tym etapie termin zostanie wydłużony.
• etap oceny formalno-merytorycznej - w terminie 81 dni kalendarzowych od dnia przekazania
wniosków do WUP w Białymstoku, (gdy liczba ocenianych wniosków nie przekracza 200). Przy
każdym kolejnym wzroście liczby projektów o 200 termin dokonania oceny merytorycznej może
zostać wydłużony maksymalnie o 30 dni kalendarzowych. Termin dokonania oceny merytorycznej
nie może jednak przekroczyć 141 dni kalendarzowych niezależnie od liczby wniosków ocenianych
w ramach KOP.
• etap negocjacji – rozpocznie się niezwłocznie po zakończeniu oceny formalno - merytorycznej
Powyższe etapy obejmują czynności techniczne takie jak: sporządzanie i zatwierdzanie listy
wniosków.”

13. X. Kontakt oraz dodatkowe informacje dokonano uzupełnienia zapisów:
„Z dniem 15 grudnia 2017 roku funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Osi Priorytetowej
III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałania 3.1.1
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej pełni:
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok
pn. – pt. 7.30 – 15.30
tel. 85 74 97 200 (sekretariat), fax 85 74 97 209
e-mail: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl
Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktu przyjęć wniosków Europejskiego Funduszu
Społecznego (Wydział Informacji i Promocji EFS) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok:
 pod numerem telefonu 85 74 97 247
 za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
podany
poniżej
adres:
informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl .
Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej WUP
w Białymstoku: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl”
Uzasadnienie: zmiana regulaminu podyktowana została zawarciem w dniu 15 grudnia 2017r. Aneksu nr 3 do
Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zawartego w dniu 23 kwietnia 2015r., w którym
Instytucja Zarządzająca RPOWP powierzyła Instytucji Pośredniczącej RPOWP - Wojewódzkiemu Urzędowi
Pracy w Białymstoku poddziałanie 3.1.1.
Zmianie uległy załączniki do Regulaminu konkursu:
1. Załącznik nr 1 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów RPOWP 2014-2020 w ramach Działań
wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
2. Załącznik nr 2 Wzór karty weryfikacji warunków formalnych wniosku konkursowego
współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020.
3. Załącznik nr 3 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku konkursowego współfinasowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020.
4. Załącznik nr 4 Wzór karty oceny - etap negocjacji wniosku konkursowego współfinasowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020.
5. Załącznik nr 6a Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinasowanie projektu ze środków EFS (kwoty
ryczałtowe).
6. Załącznik nr 6b Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinasowanie projektu ze środków EFS (do umów
innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).
7. Załącznik nr 6c Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinasowanie projektu ze środków EFS
(kwoty ryczałtowe) – państwowe jednostki budżetowe.
8. Załącznik nr 6d Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinasowanie projektu ze środków EFS (do
umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe.
9. Załącznik nr 8 Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinasowanie.
10. Załącznik nr 9 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.
11. Załącznik nr 10 Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym
współfinasowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020.
12. Załącznik nr 10a Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym
współfinasowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja,
Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
13. Załącznik nr 11 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.
Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umowy nie został
jeszcze rozpoczęty.
W załączeniu uaktualnione w w/w zakresie Regulamin konkursu wraz z Załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 6a, 6b,
6c, 6d, 8, 9, 10, 10a, 11 obowiązujące od 24.01.2018 roku.

