Białystok, 24.04.2018r.

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia
o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała
nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia br.) zmianie uległy:
1) wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla
umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane
kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.
2) wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS
(dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane
kwotami ryczałtowymi) - dla państwowych jednostek budżetowych (pjb) wraz
z załącznikami.
Powyższe wynika z doprecyzowania zapisów umowy o dofinansowanie, jak również treści
Ogólnych Warunków Umowy, stanowiących załącznik nr 1 do umowy. Zmiany dotyczą m.in.
uszczegółowienia zapisów w zakresie możliwości dokonania refundacji wydatków
poniesionych na realizację projektu uznanych za kwalifikowalne we wnioskach o płatność,
doprecyzowania terminów wypłaty pierwszej transzy dofinansowania,
zobowiązania
wnioskodawców do stosowania aspektów społecznych (a nie jak dotychczas klauzul
społecznych), zwolnienie z obowiązku dołączania wyciągów bankowych do wniosku
o płatność, a także wprowadzenia możliwości częściowego rozliczenia projektu w sytuacji
rozwiązania umowy o dofinansowanie za porozumiem stron. Ponadto wprowadzone zmiany
są wynikiem zmian redakcyjnych.
Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania
umów nie został jeszcze rozpoczęty.
W załączeniu uaktualnione w w/w zakresie Załączniki do Regulaminów konkursu.
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Oś Priorytetowa

Wprowadzane zmiany we wzorach umów / porozumienia oraz załącznikach, w szczególności w OWU mają zastosowanie do
następujących konkursów:

III

Nr konkursu

Nr
odpowiedniego
załącznika do
Regulaminu
konkursu

Link do strony, na której zamieszczone jest ogłoszenie o konkursie
wraz z Regulaminem:

RPPD.03.01.01-IZ.0020-001/17

Załącznik nr 6
i 6a (porozum)

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzial
anie-311-2.html

RPPD.03.01.01-IZ.0020-002/17

Załącznik nr
6a, 6b,6c,6d

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie
-311-dzialania-przedszkolne.html

RPPD.03.01.02-IZ.0020-001/16

Załącznik nr 6
i 6a (porozum)

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/312wzmocnienie-atrakcyjnosci-i-podniesienie-jakosci-oferty-edukacyjnej-w-zakresie-ksztalceniaogolnego-ukierunkowanej-na-rozwoj-kompetencji-kluczowych.html
rozstrzygnięcie częściowe uchwałą z dn. 3.04.2018

RPPD.03.03.01-IZ.0020-002/17

Załącznik nr 6,
6a

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzial
anie-331-ksztalcenie-zawodowe-mlodziezy-na-rzecz-konkurencyjnosci-podlaskiej-gospodarki.html

RPPD.03.03.01-IZ.0020-005/17

Załącznik Nr
6a, 6b, 6c i 6d

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie
-331-1.html

RPPD.03.03.01-IZ.0020-006/17

Załącznik Nr
6a, 6b, 6c i 6d

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzial
anie-331-ksztalcenie-zawodowe-mlodziezy-na-rzecz-konkurencyjnosci-podlaskiej-gospodarki-1.html
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VII

RPPD.07.01.00-IZ.0020-003/17

Załącznik Nr
7a, 7b, 7c i 7d

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie
-71-3.html

RPPD.07.01.00-IZ.0020-004/17

Załącznik Nr
6a, 6b, 6c i 6d

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie
-71-rozwoj-dzialan-aktywnej-integracji-3.html

RPPD.07.01.00-IZ.00-20001/18

Załącznik nr 6a,
6b, 6c, 6d

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-71rozwoj-dzialan-aktywnej-integracji-1-2018.html

RPPD.07.02.01-IZ.0020-002/17

Załącznik Nr
7a, 7b, 7c i 7d

RPPD.07.02.01-IZ.0020-003/17

Załącznik Nr
6a, 6b, 6c i 6d

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzial
anie-721-rozwoj-uslug-spolecznych-i-zdrowotnych-na-rzecz-osob-zagrozonych-wykluczeniemspolecznym.html
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/poddzial
anie-721-rozwoj-uslug-spolecznych-i-zdrowotnych-na-rzecz-osob-zagrozonych-wykluczeniemspolecznym-1.html
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