Wykaz zmian dokumentacji konkursowej w poddzialaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MSP POPW

Lp

Data
wprowadzenia
zmiany

Nazwa zmienionego
dokumentu

Opis zmiany

Uzasadnienie

Było:
działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1146, z późn. zm.)
1

20.04.2016 r.

Ogłoszenie o konkursie

Aktualizacja publikatora.
Jest:
działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217)
Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania, ust. 1 pkt.2

2

20.04.2016 r.

Ogłoszenie o konkursie

Było:
koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących sieciowego produktu, inne niż określone w Rozdziale 10
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 ;

Poprawa odwołania do własciwego rozdziału w
Wytycznych.

Jest:
koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących sieciowego produktu, inne niż określone w Rozdziale 11
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 ;
§5 Zasady finansowania projektów, ust. 3, pkt. 2

3

20.04.2016 r.

Regulamin konkursu

Było:
koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących sieciowego produktu, inne niż określone w Rozdziale 10 wytycznych
Poprawa odwołania do własciwego rozdziału w
POPW;
Wytycznych.
Jest:
koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących sieciowego produktu, inne niż określone w Rozdziale 11 wytycznych
POPW;
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5

20.04.2016 r.

część IX. Wskaźniki, Wskaźniki informacyjne
Załączniki do Regulaminu
W miejsce wskaźnika "Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe formy" zostały wprowadzone wskaźniki:
konkursu
"Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe formy ogółem, w tym:"
Załącznik nr 2 Wzór wniosku o
"Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - kobiety"
dofinansowanie projektu
"Liczba nowoutworzonych miejsc pracy - pozostałe formy - mężczyźni"

Konieczność doprecyzowania wskaźnika.

20.04.2016 r.

Załączniki do Regulaminu
część IX. Wskaźniki, Wskaźniki informacyjne
konkursu
Załącznik nr 2 Wzór wniosku o
Dodano wskaźnik "Liczba przedsiębiorstw wspartych w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy"
dofinansowanie projektu

Dodano nowy wskaźnik.
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20.04.2016 r.

Załączniki do Regulaminu
część XVIII. Oświadczenia, pkt. 6
konkursu
Załącznik nr 2 Wzór wniosku o
Poprawiono numerację punktów od 6.
dofinansowanie projektu

Poprawa błednej numeracji.

część XIX. Załączniki, tiret trzecie

7

20.04.2016 r.

Było:
Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (lub
Załączniki do Regulaminu
oświadczenie, że członek konsorcjum nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o
konkursu
rachunkowości) (jeśli dotyczy - obowiązek przedkładania sprawozdań finansowych nie dotyczy mikro- i małych
Załącznik nr 2 Wzór wniosku o przedsiębiorstw).
dofinansowanie projektu
Jest:
Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (lub
oświadczenie, że członek konsorcjum nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o
rachunkowości).

Usunięto zbędny zapis zawarty w nawiasie.

część I. Informacje ogólne o projekcie, pole „Okres realizacji projektu <do>”
Poprawiono błędne odwołanie do zapisu umowy o dofinasowanie.
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20.04.2016 r.

Załączniki do Regulaminu
konkursu
Załącznik nr 3 Instrukcja
wypełniania wniosku o
dofinansowanie projektu

Było:
„Należy podać datę zakończenia realizacji projektu spełniającą warunki określone w § 5 ust. 1 Regulaminu i rozumianą
zgodnie z § 6 ust. 2 wzoru umowy o dofinansowanie.”

Poprawa odwołania do własciwego paragrafu umowy.

Jest:
„Należy podać datę zakończenia realizacji projektu spełniającą warunki określone w § 5 ust. 1 Regulaminu i rozumianą
zgodnie z § 7 ust. 2 wzoru umowy o dofinansowanie.”
część IX. Wskaźniki, Wskaźniki informacyjne

9

20.04.2016 r.

Załączniki do Regulaminu
konkursu
Załącznik nr 3 Instrukcja
wypełniania wniosku o
dofinansowanie projektu

W liście wskaźników zmieniono wskaźnik 3 na:
"Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – ogółem, w tym:"
oraz dodano wskaźniki:
"Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – kobiety"
"Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – mężczyźni"
"Liczba przedsiębiorstw wspartych w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy"

Konieczność doprecyzowania wskaźnika.

część IX. Wskaźniki, Wskaźniki informacyjne

10

11

20.04.2016 r.

20.04.2016 r.

Załączniki do Regulaminu
konkursu
Załącznik nr 3 Instrukcja
wypełniania wniosku o
dofinansowanie projektu

Załączniki do Regulaminu
konkursu
Załącznik nr 3 Instrukcja
wypełniania wniosku o
dofinansowanie projektu

Doprecyzowano opis wskaźników: "Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - kobiety" oraz "Wzrost
zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni".

Konieczność doprecyzowania opisu.

Uzupełniono opis zmienionego wskaźnika "Liczba nowo utworzonych miejsc pracy– pozostałe formy " oraz dodano opis
nowych wskaźników.
część XIII. Otrzymana pomoc publiczna oraz powiązanie projektu
Zapisy dotyczące pomocy de minimis zostały przesunięte do opisu pola " Kwota pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie Poprawa błednego zlokalizowania opisu.
i rybołówstwie uzyskanej przez wnioskodawcę w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych (w
EUR) "
część XIX. Załączniki, Dokumenty składane przez każdego członka konsorcjum, pkt. 3
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20.04.2016 r.

Załączniki do Regulaminu
konkursu
Załącznik nr 3 Instrukcja
wypełniania wniosku o
dofinansowanie projektu

Było:
Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (lub
oświadczenie, że członek konsorcjum nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o
rachunkowości) (jeśli dotyczy - obowiązek przedkładania sprawozdań finansowych nie dotyczy mikro- i małych
przedsiębiorstw).

Usunięto zbędny zapis zawarty w nawiasie.

Jest:
Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (lub
oświadczenie, że członek konsorcjum nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o
rachunkowości).
§ 11. Wypłata dofinansowania, ust. 6, pkt. 4

13

20.04.2016 r.

Załączniki do Regulaminu
Było:
konkursu
przypadku zakupu używanego środka trwałego – pod warunkiem zaakceptowania takiego wydatku przez Instytucję
Załącznik nr 6 Wzór umowy o Pośredniczącą:
dofinansowanie projektu
Jest:
w przypadku zakupu używanego środka trwałego :

Uzupełniono o brakującą literę „w”.
Usunięto zbędny zapis.

§ 17. Wybór wykonawcy w ramach Projektu, ust. 3
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20.04.2016 r.

Było:
Załączniki do Regulaminu
Wzór Listy sprawdzającej przed wszczęciem właściwej procedury określającej sposób wyboru wykonawcy jest dostępny na
konkursu
stronie http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/skorzystaj/wzory/#.
Załącznik nr 6 Wzór umowy o
dofinansowanie projektu
Jest:
3. Wzór Listy sprawdzającej przed wszczęciem właściwej procedury określającej sposób wyboru wykonawcy jest dostępny
na stronie https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/skorzystaj/pobierz-wzory/lista-sprawdzajaca-poprawnosczastosowania-wlasciwej-procedury-okreslajacej-sposob-wyboru-wykonawcy-przed-jej-wszczeciem/.

Aktualizacja odnośnika do strony.

§ 17. Wybór wykonawcy w ramach Projektu, ust. 5
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20.04.2016 r.

20.04.2016 r.

Było:
5. W przypadku, gdy publikacja zapytania ofertowego oraz informacji o wynikach postępowania na stronie internetowej
wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, tj. stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl nie
była możliwa, Beneficjent, z uwzględnieniem zasad wynikających z ust. 4, zobowiązuje się do publikacji zapytania
ofertowego oraz informacji o wynikach postępowania na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej. Obowiązek
publikacji zapytań ofertowych oraz informacji o wynikach postępowań na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej
zostanie potwierdzony stosownym komunikatem wydanym przez Instytucję Pośredniczącą.

Załączniki do Regulaminu
konkursu
Załącznik nr 6 Wzór umowy o
Jest:
dofinansowanie projektu
5. W przypadku, gdy publikacja zapytania ofertowego oraz informacji o wynikach postępowania na stronie internetowej
wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, tj. stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ nie była możliwa, Beneficjent, z uwzględnieniem zasad
wynikających z ust. 4, zobowiązuje się do publikacji zapytania ofertowego oraz informacji o wynikach postępowania na
stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej. Obowiązek publikacji zapytań ofertowych oraz informacji o wynikach
postępowań na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej zostanie potwierdzony stosownym komunikatem wydanym
przez Instytucję Pośredniczącą.

Załączniki do Regulaminu
§ 25 Rozwiązanie umowy, ust. 2
konkursu
Załącznik nr 6 Wzór umowy o Usunięto pkt. 9 „Beneficjent lub którykolwiek z członków konsorcjum obciążył wartości niematerialne i prawne lub środki
dofinansowanie projektu
trwałe, w tym nieruchomości, nabyte lub powstałe w ramach realizacji Projektu bez zgody Instytucji Pośredniczącej ”

Aktualizacja odnośnika do strony.

W związku z brakiem zapisów o wyrażaniu przez IP POPW
zgody na obciążanie wartości niematerialnych i prawnych
oraz środków trwałych, usunięta została przesłanka
rozwiązania umowy określona w punkcie 9).
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20.04.2016 r.

Wzory załączników do
wniosku o dofinansowanie
Zmiana pliku w formacie pdf (przesunięty do archiwum) na wersję edytowalną xls (obowiązującą od 11.03.2016 r.)
Formularz informacji - pomoc
inna niż de minimis

Zmiana ze względu na wejście w życie w dniu 11 marca
2016 r. nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
inną niż pomoc de minimis l ub pomoc de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie, która zawiera nowy wzór
formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o
pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie,
pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie.
Plik można również pobrać ze strony
https://uokik.gov.pl/wzor_formularza_inna_niz_pomoc_de
_minimis.php

