
 

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15  

dla Poddziałania 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW 

Zmiany obowiązują od 3 lutego 2016 r. 

Regulamin 

Lp. Strona, 
punkt tabeli 

Przed zmianą Po zmianie 

1 Str. 13, pkt. 
10 

Nie przewiduje się stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków.  
Wysokość zaliczek:  
1) do 40% przyznanej kwoty dofinansowania, wszyscy 
beneficjenci RPO WD otrzymujący dofinansowanie z EFRR, z 
zastrzeżeniem pkt. 2);  
2) do 100% przyznanej kwoty dofinansowania w przypadku 
realizacji projektu przez:  
a) Województwo Dolnośląskie (dotyczy projektu własnego i 
realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, określonego 
przepisami prawa),  
b) podmiot, dla którego Województwo Dolnośląskie jest organem   
założycielskim, organizatorem lub współorganizatorem, lub w 
którym posiada udziały bądź akcje, pod warunkiem że projekt nie 
jest objęty pomocą publiczną, 

Nie przewiduje się stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków.  
Wysokość zaliczek:  
1) do 40% przyznanej kwoty dofinansowania, wszyscy beneficjenci RPO 
WD otrzymujący dofinansowanie z EFRR, z zastrzeżeniem pkt. 2);  
2) do 100% przyznanej kwoty dofinansowania w przypadku realizacji 
projektu przez:  
a) Województwo Dolnośląskie (dotyczy projektu własnego i realizacji 
zadania z zakresu administracji rządowej, określonego przepisami prawa),  
b) podmiot, dla którego Województwo Dolnośląskie jest organem   
założycielskim, organizatorem lub współorganizatorem, lub w którym 
posiada udziały bądź akcje, pod warunkiem że projekt nie jest objęty 
pomocą publiczną, 
c) podmiot leczniczy (zgodnie z definicją zawartą w art. 4 Ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) działający w publicznym 
systemie ochrony zdrowia, który uzyskał pozytywną opinię Departamentu 
Zdrowia i Promocji UMWD. 

 

Załączniki do regulaminu 

Lp. Dokument, 
strona, 

punkt tabeli 

Przed zmianą Po zmianie 



 

1 Załącznik nr 
2 

Załącznik 2. Wzór umowy o dofinansowanie projektu z 

załącznikami 

Załącznik 2a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu z 

załącznikami 

Załącznik 2b. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu z załącznikami 

Uzasadnienie 

Zmiany w Regulaminie konkursu nr RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15 polegają na: 

– dostosowaniu dokumentacji konkursowej do zapisów zawartych w SZOOP poprzez uzupełnienie w Regulaminie podmiotów uprawnionych do 
zaliczki w wysokości 100% przyznanej kwoty dofinansowania w punkcie 10 Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i 
planowany zakres systemu zaliczek o podmiot leczniczy (zgodnie z definicją zawartą w art. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej) działający w publicznym systemie ochrony zdrowia, który uzyskał pozytywną opinię Departamentu Zdrowia i Promocji UMWD. 

– wprowadzeniu Załącznika 2b. Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z załącznikami, co podyktowane jest potrzebą dostosowania 
dokumentacji konkursowej do różnych typów beneficjentów Poddziałania 2.1.4 ZIT AW; 

– zmianie numeracji Załącznika nr 2. Wzór umowy o dofinansowanie projektu z załącznikami, który staje się załącznikiem nr 2a; 

– uwzględnieniu w zapisach Regulaminu konkursu Załącznika 2b. Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z załącznikami  

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.  

Załączniki: 

1. Regulamin konkursu nr RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15 – tekst jednolity. 

2. Załącznik nr 2b do Regulaminu konkursu Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu z załącznikami. 

3. Ogłoszenie o konkursie – tekst jednolity. 

 
 


