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Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 do postępowania 

przewidzianego w przepisach niniejszego naboru nie stosuje się przepisów ustawy z dnia  

14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 z późn. zm.),  

z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania 

terminów. 

 

PODSTAWA PRAWNA I DOKUMENTY PROGRAMOWE  

 

Akty prawa UE: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie (WE) 1083/2013 – zwane dalej Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013r.); 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących 

celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) 

nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20.12.2013);  

3. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138/5 z 13.5.2014);  

4. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014r. ustanawiające 

zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  

w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i 

zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, 

charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji 

oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z 29.7.2014); 

5. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014r. ustanawiające 

zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności  

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do 

zmian klimatu, określenia celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz 

klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych  

i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 69/65 z 8.3.2014r.);  

6. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 964/2014 z dnia 11 września 2014r. ustanawiające 

zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

 w odniesieniu do standardowych warunków dotyczących instrumentów finansowych (Dz. Urz. 

UE L 271 z dnia 12 września 2014r.); 

7. Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych  

i dyskontowych (2008/C 14/02); 

8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

187/1 z 26.06.2014r.); 

9. Dyrektywa nr 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie 

zamówień publicznych  uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE z dnia 28.03.2014r., Nr L 

94/65); 

10. Wytyczne dla państw członkowskich w sprawie wyboru podmiotów wdrażających instrumenty 

finansowe (Dz. Urz. UE C 276/1 z 29 lipca 2016r.). 

 

Akty prawa krajowego 

1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, (Dz. U. z 2016r. poz. 217) – zwana dalej: 

ustawą wdrożeniową; 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) - 

zwana dalej: PZP;  

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) 

– zwana dalej: ufp; 

4. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1047); 

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613, z późn. zm.) – 

zwana dalej: Ordynacją podatkową; 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 672  

z późn. zm.); 

7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 486); 

8. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 710 z późn. 

zm.); 

9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922  

z późn. zm.); 
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10. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1764); 

11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 168 z późn. zm.); 

12. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  

(Dz. U. z 2007r., nr 59, poz. 404 późn. zm.); 

13. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(t.j. Dz. U. 2016r., poz. 353 z późn. zm.); 

14. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, zawarty 

pomiędzy Ministrem właściwym do spraw Infrastruktury i Rozwoju a Województwem 

Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Rady 

Ministrów Nr 222 z dnia 4 listopada 2014r. a następnie przyjęty uchwałą Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego Nr 3171/2014. 

 

Dokumenty horyzontalne oraz wytyczne Ministra Rozwoju 

1. Umowa Partnerstwa 2014-2020 z dnia 23 maja 2014r.; 

2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

3. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020; 

4. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-

2020; 

5. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020; 

6. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej na 

lata 2014-2020; 

7. Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz 

raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 

2014-2020; 

8. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014-2020; 

9. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 

2014-2020; 

10. Wytyczne w zakresie procesu kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

11. Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych; 

12. Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do 

Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014 – 2020; 
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13. Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020; 

14. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020. 

 

Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPOWŚ) 

przyjęty decyzją Nr C(2015) 906 przez Komisję Europejską w porozumieniu z Rzeczpospolitą 

Polską w dniu 12 lutego 2015r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 24/14  

z dnia 10 grudnia 2014r. zwanego dalej „RPOWŚ 2014-2020” oraz zmieniony DECYZJĄ 

WYKONAWCZĄ KOMISJI z dnia 11.8.2016r. Nr C(2016)5288 zatwierdzającą niektóre elementy 

programu operacyjnego „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu 

świętokrzyskiego w Polsce; 

2. Uchwała nr 2600/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2016r.  

w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (wersja 2); 

3. Uchwała nr 1518/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie 

przyjęcia Opisu Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (wersja 3). 

4. Uchwała nr 2654/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2017r. w sprawie 

przyjęcia zaktualizowanego wykazu projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020w 

ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020.  

 

Uchwały Komitetu Monitorującego 

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przyjęte Uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nr 79/2017 z dnia 19 

stycznia 2017r. 

 

WYMAGANIA NABORU  

 

1. Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu 

pozakonkursowego w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka w ramach 

Działania 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP (Priorytet inwestycyjny 3c) Regionalnego 
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Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014 – 2020 jest 

podmiot wskazany w załączniku nr 5 do SzOOP, który spełnia kryteria wymienione  

w Rozporządzaniu delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014r. 

uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego, tj. Bank Gospodarstwa Krajowego. 

2. Warunki i zasady naboru projektu pozakonkursowego nr RPSW.02.06.00-IZ.00-26-144/17 

przeprowadzanego w ramach Działania 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP, zwane dalej 

„Warunkami”, określają warunki uczestnictwa w naborze, zasady ogłaszania wezwania do naboru, 

sposób sporządzania i doręczania wniosku o dofinansowanie wraz z dokumentacją, sposób  

i miejsce złożenia, sposób oceny złożonego wniosku oraz zasady podejmowania decyzji  

o przyznaniu bądź nie przyznaniu dofinansowania. 

3. Ocena kwalifikowalności wydatku: 

a) Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie zgodności jego poniesienia  

z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i prawa krajowego, umową o dofinansowanie  

i Wytycznymi oraz innymi dokumentami, do których stosowania beneficjent zobowiązał się  

w umowie o dofinansowanie. 

b) Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest przede wszystkim w trakcie 

realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli 

projektów, w szczególności kontroli w miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta. 

Niemniej, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest ocena 

kwalifikowalności planowanych wydatków. Przyjęcie danego projektu do realizacji  

i podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, 

które beneficjent przedstawi we wniosku o płatność w trakcie realizacji projektu, zostaną 

poświadczone, zrefundowane lub rozliczone (w przypadku systemu zaliczkowego). Ocena 

kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona także po zakończeniu realizacji 

projektu w zakresie obowiązków nałożonych na beneficjenta umową o dofinansowanie oraz 

wynikających z przepisów prawa. 

c) Nie można przedłożyć do współfinansowania projektu, który został fizycznie ukończony  

(w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) 

przed złożeniem Instytucji Zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach Programu 

Operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały 

przez beneficjenta dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, 

dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, 
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dostaw lub usług. 

4. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 2.6 mogą zostać zaliczone koszty zgodne  

z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia  

3 marca 2014r., Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013r. oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

5. Do składania wniosku uprawniony jest wyłącznie Wnioskodawca, którego projekt znajduje się  

w załączniku nr 5 do SzOOP, którym w przedmiotowym naborze jest Bank Gospodarstwa 

Krajowego.   

6. Typ projektu: interwencja w ramach działania ukierunkowana jest na poprawę dostępu do 

zewnętrznych źródeł finansowania działalności sektora świętokrzyskich MŚP, które na dzień 

podpisania umowy pożyczki/poręczenia posiadają zakład lub oddział na terenie województwa 

świętokrzyskiego. Projekt, na który zaciągnięto pożyczkę/udzielono poręczenia musi być 

realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego. 

7. Realizacja projektu (wdrażanie instrumentów finansowych) nie może zastąpić dotychczasowej 

działalności wnioskodawcy (zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 lit. e Rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) nr 480/2014 z dn. 3 marca 2014r.). 

8. IF w ramach RPOWŚ będą ustanowione na poziomie regionalnym i wdrażane  zgodnie z art. 38 

Rozporządzenia nr 1303/2013.  

9. Grupa docelowa: mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa (definiowane według załącznika nr I 

do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 

Urz. UE L 187 z 26.06.2014), które na dzień podpisania umowy pożyczki/poręczenia muszą 

posiadać zakład lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego, co musi zostać 

potwierdzone właściwym dokumentem np. wpis do EDG, KRS. 

10. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie: Szacowana wartość wydatków 

kwalifikowalnych oraz dofinansowania projektu pozakonkursowego określona jest w załączniku 

nr 5 do SzOOP.  

11. Poziom maksymalnej intensywności wsparcia: 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku 

projektów nie objętych pomocą publiczną). W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom 

dofinansowania będzie wynikał z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej. 

12. Wytyczne dotyczące wskaźników w projekcie: 

Beneficjent jest zobowiązany w pierwszej kolejności do wyboru wszystkich wskaźników 

(produktu i rezultatu) wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, tj.: 

a) Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego:  

 Wartość inwestycji dokonanych przez ostatecznych odbiorców IF; 

b) Lista wskaźników produktu: 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [CI 1]; 
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 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje [CI 3]; 

 Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż 

dotacje) [CI 7]; 

 Liczba wspartych funduszy pożyczkowych; 

Ponadto, Beneficjent jest zobowiązany wybrać wszystkie wskaźniki horyzontalne (produktu  

i rezultatu), wskazane w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Osi 

Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-2020 w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI), nawet jeżeli wartości dla tych wskaźników 

będą zerowe, tj.: 

a) Lista horyzontalnych wskaźników produktu: 

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.); 

 Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby); 

 Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób  

z niepełnosprawnościami (szt.); 

b) Lista horyzontalnych wskaźników rezultatu: 

 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC]; 

 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC); 

 Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC); 

 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy (EPC).  

 

LIMITY I OGRANICZENIA 

 

1. Dofinansowanie z EFRR nie może zastępować obowiązkowego finansowania krajowego 

przewidzianego w krajowych przepisach prawnych. 

2. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 

ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającym 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu. 

3. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się  

o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.) lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do 

środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów: 

a) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

b) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r., poz. 1541). 
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TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKU 

 

1. Nabór prowadzony będzie od dnia 08.06.2017r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 

14.06.2017r. (do godz. 15.00 – dzień zamknięcia naboru). 

Zachowanie powyższego terminu oznacza złożenie wniosku do IZ RPOWŚ w wersji papierowej 

oraz elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI).  

2. Wnioskodawca jest zobligowany wypełnić wniosek o dofinansowanie w LSI, który będzie 

dostępny w dniu ogłoszenia wezwania na stronach www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl 

oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”  

w ramach ogłoszenia dla przedmiotowego wezwania. Instrukcja obsługi LSI w zakresie procesu 

rejestracji i logowania znajduje się w załączniku nr 4. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie 

projektu znajduje się w załączniku nr 2. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie 

projektu w LSI znajduje się w załączniku nr 3.  

3. Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie  

w wersji papierowej wraz z załącznikami do: 

 

Sekretariatu Naboru Wniosków II 

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

ul. Sienkiewicza 63, 

25-002 Kielce, III piętro, pokój 313 

 

4. Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie projektu należy przesłać poprzez LSI od dnia 

08.06.2017r. (od godziny 7.30) do dnia 14.06.2017r. (do godziny 12:00 – po godzinie 12.00  

w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI 

zostanie zablokowana).  

Natomiast wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, 

należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego również od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie 

Naboru Wniosków II (III piętro – pok. 313), z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru  

tj. 14.06.2017r., złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00.  

Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane. Wnioskodawca może otrzymać  

z IZ RPOWŚ potwierdzenie złożenia wersji papierowej wniosku na przedłożonym przez siebie 

piśmie bądź w przypadku jego braku, na specjalnie przygotowanym przez Oddział Wdrażania 

Projektów II formularzu wpływu. 

5. Data wpływu wniosku jest datą dostarczenia wersji papierowej wniosku do Sekretariatu Naboru 

Wniosków II. 

6. Wniosek, który wpłynie po terminie naboru nie będzie podlegać ocenie formalnej tj. pozostaje bez 

rozpatrzenia.  

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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7. W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie, IZ ponownie 

wzywa Wnioskodawcę do złożenia wniosku wyznaczając  ostateczny terminu. W przypadku 

bezskutecznego upływu ostatecznego terminu, uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

następuje wykreślenie projektu z Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPOWŚ 2014-

2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 5 do SZOOP. 

8. Od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do momentu zatwierdzenia decyzji  

o dofinansowanie projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. Wycofanie 

projektu skutkuje rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie. 

9. Wycofanie wniosku o dofinansowanie odbywa się na pisemną prośbę Wnioskodawcy, która 

powinna zawierać następujące informacje: 

a) jasną deklarację chęci wycofania złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, 

b) tytuł wniosku i jego sumę kontrolną oraz numer wniosku (jeżeli został już nadany przez IZ 

RPOWŚ), 

c) pełną nazwę i adres Wnioskodawcy. 

Pismo zawierające wolę wycofania wniosku powinno zostać podpisane czytelnie przez osobę 

upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy wskazaną we wniosku  

o dofinansowanie. 

 

SPOSÓB SPORZĄDZENIA WNIOSKU 

 

1. Przed sporządzeniem wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania 

się z dokumentami, zamieszczonymi na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl 

oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl:  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; 

 „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014 – 2020” w części dotyczącej 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP; 

 „Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, przyjęte Uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Nr 79/2017 z dnia  

19 stycznia 2017r.; 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020, oraz 

 dokumentami stanowiącymi załączniki do niniejszych Warunków. 

2. Wnioskodawca jest zobligowany sporządzić wniosek o dofinansowanie w formie dokumentu 

elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) udostępnionego na 

stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

na obowiązującym formularzu Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi 

Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Warunków.  

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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3. Sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie określa Instrukcja wypełnienia wniosku  

o dofinansowanie w ramach Osi 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020 w Lokalnym Systemie 

Informatycznym (LSI) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014 – 2020 stanowiąca załącznik nr 3.  

4. Wniosek o dofinansowanie powinien być wypełniony w formie dokumentu elektronicznego  

w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI) dostępnym na stronie internetowej www.2014-

2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl w języku polskim. Wersja 

papierowa wniosku musi być tożsama z wersją dokumentu elektronicznego przesłanego za 

pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI), co oznacza że suma kontrolna 

wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosku w wersji papierowej musi być taka 

sama.  

W przypadku różnicy w sumie kontrolnej pomiędzy dokumentem elektronicznym a wersją 

papierową, wniosek zostaje zarejestrowany jedynie w systemie kancelaryjnym, bez nadania 

numeru LSI. 

5. W przypadku braku złożenia dokumentów w tożsamej wersji papierowej wniosek  

o dofinansowanie projektu przesłany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego nie zostaje 

uznany za skutecznie złożony i pozostaje bez rozpatrzenia.  

6. Wszystkie dokumenty składane przez Wnioskodawcę w wersji papierowej (wniosek  

o dofinansowanie oraz załączniki) muszą być podpisane przez osobę/osoby wskazane w sekcji VII 

Osoby upoważnione do podpisania umowy/ zaciągania zobowiązań wniosku o dofinansowanie, 

wraz z pieczęcią firmową.  

7. Ostatnia strona wniosku o dofinansowanie, musi być podpisana i opatrzona pieczęcią firmową 

przez uprawnioną osobę/ osoby, wskazaną we wniosku o dofinansowanie, bez konieczności 

parafowania każdej strony formularza. 

8. Podpisy na ostatniej stronie wniosku składają osoby wymienione do reprezentowania we 

właściwych dokumentach/aktach powołujących. Dopuszcza się sytuację, w której upoważnia się 

inną osobę do podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu. W takim przypadku do wniosku  

o dofinansowanie projektu powinno zostać dołączone pisemne poświadczone notarialnie 

upoważnienie do podpisywania wniosku o dofinansowanie i zaciągania zobowiązań finansowych.  

9. Sposób wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie określa Instrukcja wypełnienia 

załączników w ramach Działania 2.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 stanowiąca załącznik nr 13. 

10. Ostatnia strona Listy załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach 

Działania 2.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020 powinna zostać podpisana i opatrzona pieczęcią firmową przez uprawnioną osobę/ osoby. 

11. Wszystkie załączniki należy poświadczyć zamieszczając na pierwszej stronie dokumentu: 

 podpis czytelny lub parafkę z imienną pieczątką osoby/osób określonych we wniosku  

o dofinansowanie; 

 pieczęć firmową Wnioskodawcy; 

 ogólną liczbę stron dokumentów stanowiących jeden załącznik.  

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Jednocześnie należy pamiętać, iż pierwszą stroną załącznika nie jest karta informacyjna.  

12. W przypadku, gdy załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest kopia dokumentu, należy go 

dodatkowo poświadczyć na pierwszej stronie „za zgodność z oryginałem” lub „za zgodność  

z odpisem” z podaniem liczby stron „od str… do str…” oraz daty poświadczenia.  

13. Załączniki sporządzone w językach obcych należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

14. W przypadku załączników będących oświadczeniami, Wnioskodawca wypełnia formularz 

odpowiednimi danymi. Wzory oświadczeń znajdują się w Instrukcji wypełniania załączników, 

stanowiącej załącznik nr 13.  

15. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w segregatorach. Każdy załącznik 

wpięty do segregatora należy poprzedzić kartą informacyjną, zgodną z załącznikiem nr 12.  

W miejsce załącznika, który nie dotyczy danego projektu należy umieścić właściwą kartę 

informacyjną z adnotacją „Nie dotyczy”. W przypadku inwestycji, które z uwagi na swój charakter 

nie wymagają dostarczenia dokumentacji związanej z oceną oddziaływania na środowisko, 

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 dopuszcza możliwość załączenia jednej karty 

informacyjnej z adnotacją  „załącznik nr 1 b do 1q nie dotyczy”. 

16. Wszystkie segregatory muszą mieć ten sam kolor. Na grzbietach segregatorów należy umieścić 

etykietę zgodną z załącznikiem nr 11. Etykietę należy uzupełnić o nazwę Wnioskodawcy oraz 

tytuł projektu.  

17. Formularz wniosku o dofinansowanie oraz załączniki muszą być umieszczone w sposób trwale 

spięty, umożliwiający jednocześnie swobodny dostęp do dokumentów, niepowodujący ich 

zniszczenia w trakcie użytkowania. 

 

OCENA WNIOSKU 

 

Ocena wniosku obejmuje 

4. Weryfikację wymogów formalnych oraz ocenę formalną przeprowadzaną w terminie nie 

dłuższym niż 60 dni roboczych od dnia zakończenia naboru. W uzasadnionych przypadkach 

termin ten może zostać wydłużony. Decyzję o przedłużeniu terminu oceny formalnej podejmuje 

Marszałek Województwa/Członek Zarządu nadzorujący pracę DWEFRR. Informacja  

o przedłużeniu terminu oceny formalnej zamieszczona będzie na stronie internetowej 

www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl; 

5. Ocenę merytoryczną przeprowadzaną w terminie do 60 dni roboczych licząc od dnia 

następującego po dniu przekazania wszystkich projektów, które pozytywnie przeszły ocenę 

formalną.  

W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony. Decyzję o przedłużeniu 

terminu oceny merytorycznej podejmuje Marszałek Województwa/Członek Zarządu nadzorujący 

pracę DWEFRR. Informacja o przedłużeniu terminu oceny merytorycznej zamieszczona będzie na 

stronie internetowej: www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl  

oraz portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


   

   

 

14 

 

 

Weryfikacja wymogów formalnych - Oddział Wdrażania Projektów II 

1. Każdy złożony wniosek o dofinansowanie weryfikowany jest pod kątem spełnienia wymogów 

formalnych w oparciu o Kartę weryfikacji wymogów formalnych wniosku o przyznanie 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

stanowiącą załącznik nr 6.  

2. W przypadku stwierdzenia niedopełnienia przez Wnioskodawcę wymogów formalnych, 

Wnioskodawca wzywany jest jednokrotnie do uzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym, 

zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, terminie 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia 

otrzymania informacji, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

3. Możliwe do jednorazowego uzupełnienia braki formalne dotyczą sytuacji, gdy wniosek nie został 

złożony w dwóch egzemplarzach w oryginale. 

4. Brak złożenia drugiego egzemplarza wniosku o dofinansowanie, w terminie wskazanym w piśmie, 

skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. IZ RPOWŚ niezwłocznie informuje 

Wnioskodawcę w formie pisemnej o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia i braku możliwości 

wniesienia protestu, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. Wnioskodawca ma możliwość 

odebrania jednego egzemplarza złożonego wniosku w terminie 14 dni od otrzymania pisma  

o negatywnej ocenie.  

 

Ocena formalna – Oddział Wdrażania Projektów II 

1. Po weryfikacji wymogów formalnych następuje ocena formalna projektów dokonywana  

w oparciu o Kartę oceny formalnej wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 stanowiącą załącznik nr 7.  

2. Każdy projekt jest oceniany przez pracowników Oddziału Wdrażania Projektów II. 

3. Ocena formalna wniosków dokonywana jest zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” na karcie oceny 

formalnej, gdzie: 

 niespełnienie co najmniej jednego z kryteriów powoduje zaznaczenie odpowiedzi NIE w części 

A Karty oraz odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych. Elementy podlegające ocenie  

w części A Karty nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie a wniosek o dofinansowanie nie 

podlega dalszej ocenie w częściach B i C; 

 zaznaczenie odpowiedzi NIE w części B Karty powoduje konieczność uzupełnienia  

i ponownego złożenia wniosku; 

 zaznaczenie odpowiedzi NIE w części C Karty powoduje konieczność uzupełnienia załącznika 

lub poprawy i ponownego jego złożenia.  

Po dokonaniu oceny pracownicy podpisują się pod kartą oceny formalnej. W zależności od 

wyników dokonanej oceny formalnej i nadanego statusu podejmowana jest decyzja o: 

a) przekazaniu wniosku do Oddziału Oceny Merytoryczno - Technicznej (w przypadku gdy 

wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne); 
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b) odrzuceniu wniosku ze względu na negatywną ocenę formalną.  

4. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie 

może prowadzić do jego istotnej modyfikacji, o której mowa w art. 43 ust. 2 ustawy 

wdrożeniowej. Powyższy warunek jest oceniany przez pracowników Oddziału. Poprzez oczywiste 

omyłki rozumieć należy drobne omyłki pisarskie/błędy rachunkowe we wniosku  

o dofinansowanie niewpływające na ocenę kryteriów. Natomiast istotne modyfikacje w projekcie 

to takie, które mają wpływ na charakter i cele Działania, w ramach którego został złożony 

wniosek o dofinansowanie projektu. 

5. Uzupełnieniu lub poprawie mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane do poprawy lub 

uzupełnienia przez oceniających chyba, że wprowadzane zgodnie z uwagami Oddziału Wdrażania 

Projektów II zmiany implikują kolejne, należy je wówczas wprowadzić do wniosku oraz 

poinformować o tym fakcie Oddział Wdrażania Projektów II. Jeśli Wnioskodawca zauważy we 

wniosku inne błędy formalne, poprawia je składając jednocześnie w piśmie stosowne wyjaśnienia. 

Natomiast w przypadku wprowadzenia do wniosku dodatkowych nieuzasadnionych zmian, bądź 

zmian, które prowadzą do istotnej modyfikacji projektu lub Wnioskodawca nie dokona poprawek 

zgodnie z zaleceniami wniosek uzyskuje negatywną ocenę, co powoduje odrzucenie wniosku. 

6. Jeśli w opinii Wnioskodawcy dokonanie poprawy jest niemożliwe, konieczne jest pisemne 

odniesienie się do każdego takiego przypadku.  

7. Termin na uzupełnienie lub poprawę projektu nie może być dłuższy niż 10 dni kalendarzowych 

od daty doręczenia pisma o uzupełnienie lub poprawę wniosku. Jeżeli koniec terminu przypada na 

dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień 

powszedni.  

8. O dacie złożenia uzupełnienia lub poprawy wniosku o dofinansowanie decyduje data wpływu 

wersji papierowej wniosku do Oddziału Wdrażania Projektów II, a nie data jego nadania. Za datę 

wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę wpływu wersji papierowej wniosku 

do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – data stempla 

Sekretariatu Naboru Wniosków II. Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za pośrednictwem 

kuriera/operatora pocztowego wniosku o dofinansowanie na adres pocztowy siedziby głównej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, tj. Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 

Kielce. W takim przypadku, za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu 

wersji papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63 w Kielcach (a nie datę wpływu do 

Kancelarii Głównej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego). 

9. Jeżeli w wyznaczonym terminie uzupełniony lub poprawiony wniosek nie zostanie dostarczony, 

lub dostarczony zostanie po wyznaczonym terminie nie podlega on dalszej ocenie i zostaje 

odrzucony. 

10. Wnioskodawca ma możliwość jednorazowego uzupełnienia braków formalnych oraz oczywistych 

omyłek we wniosku o dofinansowanie. Uzupełnienie dokumentacji oznacza przesłanie 

poprawionej wersji wniosku w Lokalnym Systemie Informatycznym oraz złożenie 2 egzemplarzy 

– pełnej wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (nie dopuszcza się wymiany pojedynczych 

stron) i/lub załączników, zgodnie z uwagami przekazanymi w piśmie do Wnioskodawcy.  
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W przypadku uzupełnienia lub poprawy załączników do wniosku, uzupełnieniu lub poprawie 

podlega jedynie załącznik wskazany w wezwaniu. 

11. Oddział Wdrażania Projektów II informuje Wnioskodawcę o wynikach przeprowadzonej oceny 

formalnej. W przypadku negatywnej oceny, w piśmie do Wnioskodawcy podawane jest 

uzasadnienie decyzji o odrzuceniu wniosku z przyczyn formalnych. 

12. W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawca ma możliwość odebrania jednego 

egzemplarza złożonego wniosku w terminie 14 dni od otrzymania pisma o negatywnej ocenie.  

 

Ocena merytoryczna – Oddział Oceny Merytoryczno - Technicznej 

1. Ocena merytoryczna jest dokonywana jest przez pracowników Oceny Merytoryczno – 

Technicznej według wzoru Kart oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 

2014-2020 stanowiącego załącznik nr 8. 

2. Ocena projektów prowadzona jest w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący 

RPOWŚ na lata 2014-2020 (Uchwała nr 79/2017 z dnia 19 stycznia 2017r.) – załącznik nr 9. 

3. Ocena spełniania każdego z kryteriów jest przeprowadzana przez co najmniej dwie osoby. 

Prowadzenie oceny spełniania kryteriów może w szczególności przyjąć formę przeprowadzenia 

niezależnej oceny danego projektu lub wspólną ocenę danego projektu. 

4. Wspólna ocena projektu może dotyczyć w szczególności sytuacji dążenia do osiągnięcia 

konsensusu mającego na celu usunięcie ewentualnych rozbieżności w ocenie projektu. 

5. Każdy projekt poddawany jest ocenie pod kątem spełniania kryteriów dopuszczających ogólnych  

i sektorowych. Wynikiem takiej oceny jest spełnienie (TAK) lub niespełnienie (NIE) danego 

kryterium. Niespełnienie co najmniej jednego z kryteriów dopuszczających powoduje odrzucenie 

projektu. W przypadku nie osiągnięcia konsensusu w ocenie kryteriów dopuszczających, 

wybierany jest dodatkowy członek zespołu oceniającego, którego ocena jest rozstrzygająca.  

6. Ocena merytoryczna prowadzona jest w terminie do 60 dni roboczych licząc od dnia 

następującego po dniu przekazania wszystkich projektów, które pozytywnie przeszły ocenę 

formalną. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony. Decyzję o 

przedłużeniu oceny podejmuje Marszałek Województwa/Członek Zarządu Województwa. 

Informacja o przedłużeniu terminu oceny merytorycznej zamieszczana jest na stronie 

internetowej IZ RPOWŚ. 

7. Dla projektów, co do których zaistnieje konieczność przygotowania opinii/ekspertyzy istnieje 

możliwość jej zamówienia. W takiej sytuacji bieg terminu oceny zostaje zawieszony na okres 

niezbędny do wyboru wykonawcy opinii/ekspertyzy, jej wykonania i otrzymania przez IZ RPOWŚ. 

Po otrzymaniu opinii/ekspertyzy zespół oceniający dokonuje oceny.  

8. W uzasadnionych przypadkach (w szczególności, gdy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych 

dokumentów) istnieje możliwość zawieszenia oceny merytorycznej projektu. Decyzję  

o zawieszeniu oceny podejmuje Dyrektor/Zastępca Dyrektora DW EFRR.  

9. W uzasadnionych przypadkach oceniający mogą zwrócić się do wnioskodawcy o dokonanie 

wyjaśnień, uzupełnień lub poprawy ocenianego projektu. W takim przypadku zespół oceniający 

przygotowuje stosowne pismo do wnioskodawcy, które zawiera zakres wymaganych wyjaśnień, 

poprawek lub uzupełnień. Złożone uzupełnienia nie mogą prowadzić do istotnej modyfikacji 
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projektu. 

10. Jeżeli w wyznaczonym terminie wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na pismo DWEFRR lub nie 

przedłoży wyjaśnień, poprawek lub uzupełnień wskazanych w piśmie, projekt oceniany jest na 

podstawie posiadanej dokumentacji aplikacyjnej. 

11. Na każdym etapie oceny dopuszczalne są modyfikacje projektu, przy czym modyfikacje rzutujące 

na spełnianie kryteriów mogą polegać jedynie na tym, że projekt będzie spełniał większą liczbę 

kryteriów lub będzie je spełniał w większym stopniu. 

12. Po zakończonej ocenie merytorycznej pracownik Oddziału Oceny Merytoryczno-Technicznej 

przekazuje protokolarnie wyniki oceny wraz z wnioskiem o dofinansowanie i załącznikami do 

Oddziału Wdrażania Projektów II.  

13. W przypadku negatywnej oceny projektu stosowna informacja wraz z uzasadnieniem oceny 

przekazywana jest za pismem do Beneficjenta i do DPR. 

14. W przypadku przekazania wniosku przez Oddział Wdrażania Projektów II do ponownej 

weryfikacji związanej z zamiarem wprowadzenia zmian przez Wnioskodawcę po podpisaniu 

umowy, dokonywana jest ona przez minimum dwóch oceniających i dokumentowana 

protokołem. Na etapie weryfikacji, o której mowa powyżej możliwe jest żądanie od 

Wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień i/lub uzupełnień. W przypadku stwierdzenia w 

protokole konieczności ponownej oceny jej przebieg odpowiada procedurze przewidzianej dla 

oceny merytorycznej opisanej powyżej. 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 

W ramach procedury pozakonkursowej wyboru projektów, środki odwoławcze uregulowane  

w Ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, (Dz. U. z 2016r. poz. 217) nie przysługują.  

 

BŁĘDY W FUNKCJONOWANIU LOKALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (LSI) 

 

1. W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu LSI uniemożliwiających złożenie wniosku  

o dofinansowanie projektu, IZ zamieści na stronie internetowej www.2014-2020.rpo-

swietokrzyskie.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl informację odnośnie 

odpowiednich zasad postępowania.  

2. W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu LSI, które nie zostały potwierdzone na 

stronie internetowej www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu 

www.funduszeeuropejskie.pl, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, 

Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić IZ drogą mailową na adresy: 

aneta.cwiek@sejmik.kielce.pl oraz malgorzata.lacka@sejmik.kielce.pl o zaistniałej sytuacji, w celu 

uzyskania potwierdzenia wystąpienia błędów w systemie.  

3. W przypadku modyfikacji formularza wniosku w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI),  

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.pl/
mailto:aneta.cwiek@sejmik.kielce.pl
mailto:malgorzata.lacka@sejmik.kielce.pl
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IZ zastrzega sobie możliwość, wezwania Wnioskodawcy/Beneficjenta do zaktualizowania 

wniosku o dofinansowanie zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Powyższe nie będzie miało 

wpływu na wynik oceny.  

4. Błędy w zapisach formularza wniosku, wynikające z wadliwego funkcjonowania LSI, które nie 

wpływają na możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie projektu i które zostały 

potwierdzone oficjalne przez IZ, nie stanowią przesłanki do negatywnej oceny wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

ANULOWANIE NABORU 

 

1. Nabór może zostać anulowany przez IZ w następujących przypadkach: 

a) nie złożenia wniosku o dofinansowanie; 

b) złożenia wniosku o dofinansowanie wyłącznie przez podmiot niespełniający kryteriów 

aplikowania do udziału w danym naborze; 

c) naruszenia w toku procedury naboru przepisów prawa i/lub zasad Warunków, które są istotne 

i niemożliwe do naprawienia; 

d) ogłoszenia aktów prawnych lub wytycznych horyzontalnych w istotny sposób sprzecznych  

z postanowieniami niniejszych Warunków; 

e) zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której strony nie mogły przewidzieć w chwili ogłoszenia 

naboru, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowania 

procedury pozakonkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego; 

f) awarii systemu LSI.  

2. W przypadku anulowania naboru IZ przekaże do publicznej wiadomości informację o anulowaniu 

naboru wraz z podaniem przyczyny we wszystkich formach komunikacji, w jakich zostało 

opublikowane ogłoszenie o naborze. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2014-2020 zastrzega sobie możliwość dokonywania 

zmian w niniejszych Warunkach naboru w trakcie trwania naboru. Informacja taka zostanie 

podana we wszystkich formach komunikacji, w jakich zostało opublikowane ogłoszenie o 

naborze. 

2. Do Warunków naboru załącza się:  

 Załącznik nr 1 – wzór ogłoszenia  

 Załącznik nr 2 – wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Osi 

Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2014-2020 

 Załącznik nr 3 – Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Osi 

Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
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lata 2014-2020 w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI) 

 Załącznik nr 4 – Instrukcję obsługi LSI w zakresie procesu rejestracji i logowania 

 Załącznik nr 5 – Lista załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach 

Działania 2.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020 

 Załącznik nr 6 – wzór karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie 

realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 Załącznik nr 7 – wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu  

w ramach Osi Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 Załącznik nr 8 – wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu  

w ramach RPOWŚ 2014-2020 

 Załącznik nr 9 – Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

 Załącznik nr 10 – wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami 

 Załącznik nr 11 – wzór etykiety na segregator 

 Załącznik nr 12 – wzór kart informacyjnych 

 Załącznik nr 13 – Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji 

projektu w ramach Działania 2.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 Załącznik nr 14 – Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania 

na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie 

 Załącznik nr 15 – Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty 

pozakonkursowe (w tym ZIT) współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

 Załącznik nr 16 – Szczegółowe informacje dotyczące projektu i Wnioskodawcy 


