
„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów 

osi priorytetowej I, działania 1.2 Badania 

przemysłowe, prace rozwojowe i ich 

wdrożenia, typ: Bony na innowacje”

Rzeszów, 22 marca 2017 r.

Departament Wspierania Przedsiębiorczości
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego



REGULAMIN KONKURSU

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Typ projektu: Bony na innowacje



TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 

 Nabór wniosków rozpoczyna się 31 marca 2017 r. od godziny 8:00

 Wnioski składane są w terminie do 25 kwietnia 2017 r. do godziny 15:30

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

 Nie później niż 31 lipca 2017 r.

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU 

 Do 30 kwietnia 2018 r.

Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się datę złożenia wniosku o płatność
końcową.



MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA 

WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 

 Wersję elektroniczną należy składać on-line przy wykorzystaniu Lokalnego
Systemu Informatycznego – https://gw.podkarpackie.pl

 Wersję papierową należy dostarczyć osobiście, przez posłańca lub przesłać za
pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego na adres:

 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Wspierania Przedsiębiorczości

35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3a

pokój 110 oraz 101 (I piętro)

lub

 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Kancelaria Ogólna (parter)

35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4



PODMIOTY UPRAWNIONE DO WSPARCIA

 Podmiotami ubiegającymi się o wsparcie są mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa:

1. Spełniające kryteria dot. statusu mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa
wynikające z załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z 2014 r.,
nr 187, s. 1). Podmioty o których mowa muszą:

• być zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co powinno mieć
odzwierciedlenie wpisem w KRS bądź CEiIDG;

• posiadać siedzibę lub oddział (w przypadku osób fizycznych prowadzących
indywidualną działalność – główne miejsce wykonywania działalności lub
dodatkowe miejsce wykonywania działalności) na terenie województwa
podkarpackiego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

• w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna warunki, o których mowa
wyżej powinni spełniać wszyscy wspólnicy spółki oraz sama spółka. Przyjmuje
się, że początkiem terminu prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę
cywilną jest data nadania spółce numeru NIP;



PODMIOTY UPRAWNIONE DO WSPARCIA

• wsparcie przeznaczone jest wyłącznie dla podmiotów, które nie prowadziły
przed dniem złożenia wniosku współpracy naukowej z jednostką naukową
związanej z realizacją prac badawczo – rozwojowych.

2. Uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, zgodnie
z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r., nr 352, s.1) oraz
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).

3. Prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły przez
okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku
o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.



RODZAJE PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 

DOFINANSOWANIU 

 Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty, które przyczyniają się do rozwoju
województwa podkarpackiego.

 Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w jedną
z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji określonych w „Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Podkarpackiego 2014-2020 na rzecz inteligentnej
specjalizacji (RIS3)”. Dokumentami stanowiącymi uszczegółowienie RIS3 są „Plany
działań na lata 2014-2020”, dostępne na stronie internetowej programu.

 Przedmiotem wsparcia będzie zakup usług doradczych lub naukowo-badawczych
w jednostkach naukowych związanych z:

• przeprowadzeniem analizy wykonalności planowanego badania,

• opracowanie koncepcji i planu prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych,
prowadzące do sporządzenia studium wykonalności.

 Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt. 9
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające
kategorię A, A+ lub B, zgodnie z art. 42 wymienionej ustawy.



RODZAJE PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 

DOFINANSOWANIU 

 Jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 2 pkt 9 ww. ustawy są:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572
i 1311);

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 371, 1079 i 1311);

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych
przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

e) Polską Akademię Umiejętności;

f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt a-e, posiadające siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi
badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r., str.1).



KWOTA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH 

NA DOFINANSOWANIE 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach
konkursu: 4 000 000,00 PLN

Decyzją IZ RPO WP wskazana kwota może ulec zwiększeniu, przy
zachowaniu zasady równego traktowania Wnioskodawców



POZIOM DOFINANSOWANIA

 Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% wydatków kwalifikowalnych

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:

20 000,00 PLN

 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:

50 000,00 PLN



POMOC PUBLICZNA

 Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane na podstawie:

1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U.
z 2015 r., poz. 488) oraz

2) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L z 2013 r., nr 352,
s. 1).



KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

 Przez wydatki kwalifikowane rozumie się wydatki:

1) niezbędne do realizacji celów projektu i poniesione w związku
z realizacją projektu,

2) dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny,
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów,

3) zgodne z warunkami kwalifikowalności określonymi przez IZ RPO WP
w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020
(EFRR), udokumentowane fakturą lub innym dokumentem
księgowym o równoważnej wartości dowodowej,

4) zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego, prawa
krajowego oraz RPO WP i SzOOP.



KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

 W przypadku niniejszego konkursu nie ma zastosowania instrument
cross-financingu.

 Kwalifikowane są wydatki poniesione przez Wnioskodawcę po złożeniu
wniosku o dofinansowanie.

 Środki dofinansowania zostaną przekazane beneficjentom w formie
refundacji na podstawie przedłożonego wniosku o płatność końcową po
spełnieniu warunków określonych w umowie o dofinansowanie.

 Pozytywna weryfikacja wniosku o dofinansowanie nie wyklucza
stwierdzenia niekwalifikowalności wydatków na późniejszym etapie
realizacji projektu.



DODATKOWE LIMITY, OGRANICZENIA 

I WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA 

 Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu
w ramach konkursu. W przypadku większej liczby złożonych wniosków
o dofinansowanie przez tego samego wnioskodawcę – wszystkie wnioski
zostaną odrzucone.

 Projekt może obejmować tylko jedną koncepcję prac B+R prowadzącą do
sporządzenia studium wykonalności, sporządzoną przez jednostkę naukową
w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki.

 Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że realizacja projektu nie
została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez
rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć pierwsze prawnie wiążące
zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna.

 Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni
realizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgodnie z art. 65
ust. 6 Rozporządzenia 1303/2013.



DODATKOWE LIMITY, OGRANICZENIA 

I WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA 

 Wsparcie nie będzie udzielane wnioskodawcom podlegającym wykluczeniu
związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym
lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy
europejskich na podstawie odrębnych przepisów:

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1870),

b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769 z późn.zm.),

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016
r., poz. 1541 z późn. zm.).



DODATKOWE LIMITY, OGRANICZENIA 

I WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA 

 Wnioskodawca kwalifikuje się do otrzymania wsparcia wyłącznie w sytuacji,
gdy jest podmiotem uprawnionym do dofinansowania zarówno na etapie
aplikowania, jak również w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

 W okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia podpisania
umowy o dofinansowanie projektu nie jest możliwa zmiana struktury
prawno – organizacyjnej wnioskodawcy lub partnera polegająca na:
przekształceniu, podziale, łączeniu, uzyskaniu lub utracie osobowości
(podmiotowości) prawnej, wniesieniu aportem przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części. Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkuje
odmową podpisania umowy o dofinansowanie, natomiast w przypadku, gdy
ww. okoliczności wyjdą na jaw po podpisaniu umowy o dofinansowanie, to
tego rodzaju sytuacja może skutkować rozwiązaniem umowy
o dofinansowanie i koniecznością zwrotu dofinansowania.



DODATKOWE LIMITY, OGRANICZENIA 

I WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA 

 W ramach niniejszego działania nie przewiduje się realizacji projektów
w ramach partnerstwa.

 W ramach przedmiotowego konkursu ocenie podlegać będzie, czy projekt
zakłada co najmniej neutralny wpływ w zakresie równości szans kobiet
i mężczyzn, równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz pozytywny wpływ w zakresie
zrównoważonego rozwoju zgodnie z przepisami art. 7 i 8 rozporządzenia
ogólnego.



SPOSÓB SPORZĄDZANIA 

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

 Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinasowanie projektu zgodnie
z „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinasowanie”, stanowiącą
załącznik do niniejszego Regulaminu.

 Przy sporządzaniu wniosku o dofinasowanie wnioskodawca jest
zobowiązany do korzystania z LSI RPO. Formularz wniosku jest
udostępniony do wypełniania po zarejestrowaniu, a następnie
zalogowaniu się wnioskodawcy do ww. systemu.

 Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w języku
polskim. Do oryginałów załączników sporządzonych w językach obcych
należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza
przysięgłego.

 Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzić w wersji
elektronicznej oraz wersji papierowej.



SPOSÓB SPORZĄDZANIA 

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

 Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzenia załączników do
wniosku o dofinansowanie i dołączenia ich do przedkładanej wersji
papierowej wniosku o dofinasowanie projektu. dołączenia ich do
przedkładanej wersji papierowej wniosku o dofinasowanie projektu.
Sposób wypełniania załączników określa „Instrukcja wypełniania
załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu”,
stanowiąca załącznik do Regulaminu.

 Za integralną część wniosku o dofinansowanie uznaje się wszystkie jego
załączniki.

 Kopie załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno zawierać klauzulę „za
zgodność z oryginałem” oraz czytelny podpis osoby/osób
uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy lub parafkę wraz
z imienną pieczątką tej osoby/osób.



SPOSÓB SPORZĄDZANIA 

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

 Wszystkie podpisy i parafki dokonywane na formularzu wniosku
i załącznikach powinny być dokonywane kolorem innym niż czarny.

 Załączniki do wniosku winny być ponumerowane i umieszczone za
wnioskiem, ściśle według podanej w nim numeracji.

 Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny być zszyte oraz mieć
ponumerowane strony (dopuszczalna jest forma odręczna numeracji).

 Na oryginałach dokumentów wydawanych przez właściwe urzędy
(zaświadczenia, wypisy, zezwolenia, pozwolenia, uchwały itd.) nie należy
umieszczać ww. klauzuli „za zgodność z oryginałem”.

 W miejsce załączników, które nie mają zastosowania dla danego wniosku,
należy zamieścić kartę informacyjną z nazwą i numerem załącznika oraz
adnotacją „nie dotyczy”.



SPOSÓB SPORZĄDZANIA 

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

 Wniosek o dofinansowanie i wszystkie załączniki należy przygotować
w zwartej formie, tj. w segregatorze, opisanym w następujący sposób:
1) nazwa wnioskodawcy, 
2) tytuł projektu, 
3) nazwa i numer osi priorytetowej/numer działania/poddziałania/typ 

projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014–2020. 

 Jeżeli niemożliwe jest umieszczenie kompletu dokumentów w jednym
segregatorze, dokumenty należy podzielić na części, wpiąć do kolejnych,
ponumerowanych segregatorów.

 Komplet segregatorów dla wniosku należy przedłożyć w zwartej formie.



ZASADY SKŁADANIA 

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

 Wnioski o dofinasowanie w formie elektronicznej przyjmowane są
w systemie LSI RPO.

 Po zakończeniu naboru (tj. po godzinie 15:30 w ostatnim dniu naboru)
możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI RPO
zostanie zablokowana.

 Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami są
przyjmowane w terminie od 31 marca 2017 r. do 25 kwietnia 2017 r. w:
1) Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości, pok. 110 oraz 101 lub
2) Kancelarii Ogólnej.

 Wnioski dostarczone na adres inny niż wyżej wymienione, nie będą
rozpatrywane.

 Przez cały okres trwania naboru wniosków Punkt Przyjmowania
Wniosków (PPW) jest czynny w dni pracy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w godzinach od 8.00 do 15.30.



ZASADY SKŁADANIA 

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

 O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data
wpływu wersji papierowej wniosku, a nie data jego nadania. Za datę
wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje datę dostarczenia
wersji papierowej wniosku do PPW w Departamencie Wspierania
Przedsiębiorczości lub do Kancelarii Ogólnej. Potwierdzeniem jest
stempel Sekretariatu Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości lub
Kancelarii Ogólnej.

 W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej nie jest
tożsamy z wnioskiem o dofinansowanie w wersji elektronicznej (różna
suma kontrolna) lub w sytuacji, gdy wniosek o dofinansowanie zostanie
przesłany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego lub złożony
wyłącznie w wersji papierowej lub wersja papierowa wniosku złożona
zostanie po określonym powyżej terminie, wniosek o dofinansowanie nie
będzie traktowany za skutecznie złożony i nie będzie zarejestrowany, co
skutkuje brakiem przeprowadzenia oceny wniosku o dofinansowanie.



GŁÓWNE ZASADY DOKONYWANIA 

OCENY WNIOSKU 

 Ocena projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu
odbywa się na podstawie kryteriów oceny projektów zatwierdzonych
przez KM RPO WP, które stanowią załącznik do SzOOP oraz do niniejszego
Regulaminu.

 Oceny projektów dokonuje Komisja Oceny Projektów (KOP).

 W skład KOP wchodzą:
1) Przewodniczący KOP,
2) Sekretarz (sekretarze) KOP,
3) Członkowie KOP.

 Funkcję członków KOP pełnią pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs
(IOK).

 Ocena projektów przeprowadzana jest w jednym etapie (ocena formalno-
merytoryczna) w terminie do 90 dni kalendarzowych. W uzasadnionych
przypadkach IZ RPO WP na wniosek Przewodniczącego KOP może
przedłużyć termin oceny (maksymalnie o kolejne 60 dni kalendarzowych).



OCENA FORMALNO – MERYTORYCZNA WNIOSKU 

 Ocena formalno-merytoryczna rozpoczyna proces oceny i dokonywana
jest w oparciu o kryteria zatwierdzone przez KM RPO na podstawie Listy
sprawdzającej oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie,
stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.

 Ocena dokonywana jest przez członków KOP będących pracownikami
IOK, zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”.

 Każdy z projektów podlega ocenie formalno-merytorycznej pod
względem kryteriów:

a) dopuszczających,

b) administracyjnych.

 W pierwszej kolejności ocenie podlega zgodność projektu z kryteriami
dopuszczającymi. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji pod
względem co najmniej jednego z kryteriów dopuszczających projekt
podlega odrzuceniu. Wnioskodawca, co do zasady nie będzie miał
możliwości dokonywania korekty w tym zakresie.



OCENA FORMALNO – MERYTORYCZNA WNIOSKU 

 Nie wyklucza to jednak możliwości zwrócenia się do wnioskodawcy
o wyjaśnienia, jeżeli w dokumentacji aplikacyjnej wystąpią nieścisłości
lub powstaną wątpliwości, które nie pozwolą dokonać jednoznacznej
oceny zgodnie z kryteriami formalno-merytorycznymi dopuszczającymi.

 W przypadku stwierdzenia braków, omyłek lub niejasności
w dokumentacji aplikacyjnej uniemożliwiających ocenę spełniania
kryteriów formalno-merytorycznych, wnioskodawca ma prawo do
dokonania jednokrotnej poprawy, uzupełnień lub wyjaśnień w zakresie
wskazanym przez KOP. W tym celu członek KOP dokonujący oceny zwraca
się z pisemną prośbą o uzupełnienie braków, skorygowanie uchybień lub
dokonanie wyjaśnień w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
otrzymania ww. pisma. Termin uważa się za zachowany, jeżeli korekta /
wyjaśnienie wpłynęło w ww. terminie do IOK. O dacie wpływu decyduje
data stempla DWP / Kancelarii Ogólnej.



OCENA FORMALNO – MERYTORYCZNA WNIOSKU 

 W momencie wysłania informacji dotyczącej konieczności dokonania
uzupełnienia wniosek złożony w systemie LSI RPO otrzymuje status
„skierowany do korekty”, co umożliwia dokonanie przez wnioskodawcę
właściwych poprawek.

 Korekcie mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane przez osoby
oceniające, chyba że wprowadzone zgodnie z uwagami widniejącymi
w wezwaniu zmiany implikują konieczność wprowadzenia kolejnych
zmian. W takim przypadku należy wprowadzić dodatkowe zmiany do
formularza wniosku o dofinansowanie projektu i odpowiednich
załączników oraz pisemnie przekazać informację o ich wprowadzeniu.
Jeśli wnioskodawca zauważy we wniosku o dofinansowanie lub
załącznikach inne niż wskazane przez IZ RPO WP omyłki lub niejasności,
poprawia je informując pisemnie o tym fakcie oraz przedstawia stosowne
wyjaśnienia.



OCENA FORMALNO – MERYTORYCZNA WNIOSKU 

 Uzupełnienia nie mogą prowadzić do:

1) dodawania wydatku kwalifikowanego,

2) zwiększania wartości wydatków kwalifikowanych,

3) zmiany % dofinansowania

z zastrzeżeniem sytuacji, w których zmiany te są konsekwencją
zidentyfikowanego przez oceniającego błędu i dokonywane są na jego
polecenie.

 W toku oceny pod uwagę będą brane wyłącznie wyjaśnienia/
uzupełnienia/korekty złożone pisemnie w wyznaczonym terminie.

 W przypadku, gdy uzupełniony wniosek o dofinansowanie w wersji
papierowej nie jest tożsamy z uzupełnionym wnioskiem
o dofinansowanie w wersji elektronicznej (różna suma kontrolna) lub
w sytuacji, gdy uzupełniony wniosek o dofinansowanie zostanie przesłany
wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego lub wyłącznie w formie
papierowej, nie traktuje się go za skutecznie złożony, co skutkuje
negatywną oceną projektu.



OCENA FORMALNO – MERYTORYCZNA WNIOSKU 

 Jeżeli wnioskodawca uzupełni wniosek i wprowadzi korekty
w wyznaczonym terminie, wniosek podlega ponownej ocenie w oparciu
o „Listę sprawdzającą oceny formalno-merytorycznej wniosku
o dofinansowanie”.

 Jeżeli w wyznaczonym terminie skorygowany wniosek lub wymagane
wyjaśnienia nie zostaną dostarczone, lub dostarczone będą po
wyznaczonym terminie, oraz w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia
i uzupełnienia nie doprowadzą do usunięcia braków lub błędów
uniemożliwiających spełnienie wszystkich kryteriów oceny formalno-
merytorycznej i/lub wnioskodawca dokona zmian, które są
niedopuszczalne zgodnie z ww. punktami, wniosek uzyskuje ocenę
negatywną.



OCENA FORMALNO – MERYTORYCZNA WNIOSKU 

 W wyniku oceny wniosek o dofinansowanie może:

1) zostać wybrany do dofinansowania przez ZWP w wyniku uzyskania
pozytywnej oceny formalno-merytorycznej,

2) uzyskać negatywną ocenę projektu w rozumieniu art. 53 ust. 2
ustawy wdrożeniowej.

 O wynikach oceny formalno-merytorycznej wnioskodawca zostaje
poinformowany pismem przesłanym pocztą na adres wskazany w polu
A.10 wniosku o dofinansowanie. W przypadku negatywnej oceny
w piśmie zawarta jest informacja o przyczynach negatywnej oceny
wniosku oraz pouczenie o możliwości wniesienia protestu. Po
zakończeniu oceny wszystkich projektów sporządzany jest Protokół z prac
KOP zawierający informacje o przebiegu i wynikach oceny projektów



ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 Rozstrzygnięcie konkursu następuje przez zatwierdzenie w formie
uchwały przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy rankingowej
wniosków o dofinansowanie realizacji projektów.

 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków
o dofinansowanie realizacji projektów jest równoznaczne z uznaniem
wyników dokonanej oceny projektów oraz podjęciem decyzji w zakresie
wyboru projektów do dofinansowania, w tym utworzenia listy
podstawowej i rezerwowej projektów.

Jeżeli wnioskowana kwota dofinansowania w ramach złożonych
wniosków przekroczy 100% kwoty przeznaczonej na dany konkurs,
o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina wpływu wniosku
o dofinansowanie.



ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 Listę podstawową tworzą wnioski otrzymujące łączne dofinansowanie do
wysokości 100% środków udostępnionych w danym naborze wniosków.
Listę rezerwową tworzą pozostałe wnioski z listy rankingowej.

 Wnioskodawca zostaje pisemnie poinformowany o wynikach
rozstrzygnięcia w sprawie wniosku o dofinansowanie (wyborze do
dofinansowania lub umieszczeniu na liście rezerwowej) niezwłocznie po
podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków
o dofinansowanie realizacji projektów.



UMOWA O DOFINASOWANIE PROJEKTU

 Umowa o dofinansowanie projektu wybranego w przedmiotowej
procedurze będzie zawarta po spełnieniu wszystkich wymogów
niezbędnych do jej podpisania przez Wnioskodawcę.

 Przed podpisaniem umowy, Wnioskodawca zostanie wezwany do
złożenia, w wyznaczonym przez IZ RPO WP terminie, niezbędnych do jej
sporządzenia dokumentów.

 Umowę o dofinansowanie projektu zawiera z Wnioskodawcą Zarząd
Województwa Podkarpackiego w terminie wyznaczonym przez IZ RPO
WP.



WYBÓR PROJEKTÓW Z LIST REZERWOWYCH

 W przypadku pojawienia się wolnych środków m.in. z tytułu
oszczędności, są one przekazywane na dofinansowanie projektów
znajdujących się na listach rezerwowych. Decyzję o wyborze projektów
z list rezerwowych podejmuje Zarząd Województwa Podkarpackiego
w drodze uchwały, zgodnie z kolejnością wniosków na tych listach.



POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE

 Konkurs może zostać anulowany w przypadku wystąpienia następujących
okoliczności:
1) nie złożenia żadnego wniosku o dofinasowanie,

2) złożenia wniosków o dofinasowanie wyłącznie przez podmioty
nieuprawnione,

3) zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, niemożliwej do przewidzenia
w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni
niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury
konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego,

4) istotnego naruszenia w toku procedury konkursowej przepisów
prawa i/lub zasad Regulaminu w sposób niemożliwy do usunięcia,

5) istotnego naruszenia w toku procedury konkursowej przepisów
prawa i/lub zasad Regulaminu w sposób niemożliwy do usunięcia.



POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE

 W okresie naboru jak i na każdym etapie oceny wniosku oraz po wyborze
do dofinansowania, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,
wnioskodawca może wycofać złożony przez siebie wniosek
o dofinansowanie wraz z załącznikami. W takim przypadku należy złożyć
stosowną informację do IZ RPO WP. Po zakończeniu naboru raz wycofany
wniosek nie podlega przywróceniu do oceny ani ponownemu wpisaniu
na listę rankingową i skutkuje rezygnacją z ubiegania się
o dofinansowanie. W przypadku zaistnienia obiektywnych przyczyn
niezależnych od IZ RPO WP w tym awarii systemu LSI RPO, IZ RPO WP
zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia naboru
i jego wydłużenia.



PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 Wnioskodawca, w przypadku negatywnej oceny jego wniosku, po
otrzymaniu informacji o wynikach oceny, może wnieść protest na zasadach
określonych w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej.

 Zgodnie z ustawą wdrożeniową oraz Wytycznymi w zakresie trybów wyboru
projektów na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju, obowiązują
dwa etapy procedury odwoławczej:
a) etap przedsądowy – w ramach systemu realizacji RPO WP 2014-2020,

b) etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj.: Wojewódzkim
Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 Szczegółowe informacje o możliwości wniesienia protestu od oceny zawarte
będą w pismach informujących wnioskodawców o wyniku oceny
negatywnej zgodnie z zapisami Rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej.

 Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów
z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania



Urząd Marszałkowski
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