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I. Podstawa prawna i dokumenty programowe 

 

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie wsparcia na koszty bieżące i aktywizacji lokalnych 

grup działania zostało przygotowane w oparciu o następujące dokumenty:  

1) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. C 326 z 26.10.2012); 

2) Strategię na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 

Europa 2020; 

3) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

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 20.12.2013); 

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

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 Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  

z 20.12.2013); zwane dalej Rozporządzeniem ogólnym;  

5) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE)  

nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013); 

6) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013z 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 352  

z 24.12.2013); 

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

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

rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014); 

8) ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.  U. 2015 

poz. 378) – zwaną dalej ustawą o RLKS;  

9) ustawę 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.), 

zwana dalej ustawą wdrożeniową; 

10) ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.); 

11) ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 

r., poz. 584 z późn. zm.); 

12) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 

poz. 907 z późn. zm.); 

13) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 

z późn. zm.), zwana dalej ustawą o finansach publicznych; 

14) ustawę z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 

769); 

15) ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U.  

z 2011 r., Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.); 

16) ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U.  

z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.); 
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17) ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. 

zm.),  

18) ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.);  

19) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.); 

20) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych  

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073);   

21) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków  

i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność  

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2009 r., Nr 223, 

poz. 1786 z późn. zm.); 

22) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów 

wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2010 r., Nr 125, poz. 846 z późn. zm.);  

23) Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa, Warszawa, grudzień 

2015; 

24) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; 

25) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020; 

26) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów 

operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020; 

27) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata  

2014-2020;  

28) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - zwane dalej Wytycznymi  

w zakresie kwalifikowalności wydatków; 

29) Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 - zwane dalej Wytycznymi  

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa; 

30) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - zwane dalej Wytycznymi w zakresie 

monitorowania;  

31) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 

danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020; 

32) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju 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 - zwane dalej Wytycznymi 

w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji; 

33) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020; 

34) Zasady wdrażania instrumentu RLKS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. 
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UWAGA: W przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych lub wytycznych Ministerstwa 

Rozwoju, IZ RPOWP (pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami określonymi w ustawie  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. – art. 41 ust. 4 i 5) zastrzega sobie prawo do dokonania 

zmian w Wezwaniu.  

W przypadku ww. zmian w treści Wezwania, IZ RPOWP przekazuje lokalnym grupom działania (LGD, 

zwanych dalej również Projektodawcami, Wnioskodawcami) informację o zmianie Wezwania, aktualną 

treść Wezwania wraz z uzasadnieniem oraz termin, od którego zmiana obowiązuje. 

Projektodawca zobowiązany jest także do stosowania innych aktów prawnych zgodnie ze specyfiką 

realizowanego projektu.  

II. Informacje ogólne 

1. Funkcję Instytucji Zarządzającej dla RPOWP 2014-2020 (dalej IZ RPOWP) pełni Zarząd 

Województwa Podlaskiego. 

2. Instytucją IZ RPOWP wzywająca do złożenia wniosku na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji 

jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Europejskiego Funduszu 

Społecznego, adres: ul. Poleska 89, 15–874 Białystok. 

3. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji składany 

jest w odpowiedzi na Wezwanie IZ RPOWP.  

4. Projekty dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

5. Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru udziela IZ RPOWP w odpowiedzi na zapytania 

kierowane na adres: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Poleska 89, 15–874 

Białystok lub na adresy poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dane kontaktowe zostały wskazane  

w rozdziale XXVII Wezwania.   

6. Wszelkie terminy realizacji określonych czynności wskazane w Wezwaniu, jeśli nie określono 

inaczej, wyrażone są w dniach kalendarzowych. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na dzień 

ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach 

wolnych od pracy. 

7. W uzasadnionych sytuacjach IZ RPOWP ma prawo anulować ogłoszony nabór, np. w związku ze:  

a) zdarzeniami losowymi, których nie da się przewidzieć na etapie konstruowania założeń 

przedmiotowego naboru,  

b) zmianą krajowych aktów prawnych/wytycznych wpływających w sposób istotny na proces 

naboru projektów do dofinansowania.  

W przypadku anulowania Wezwania IZ RPOWP przekaże do wiadomości LGD będącym stronami 

Wezwania, informację o anulowaniu naboru wraz z podaniem przyczyny, tymi samymi kanałami,  

za pomocą których przekazano Wezwanie.  

III. Przedmiot naboru 

1. Przedmiotem  naboru  są  projekty  określone  dla  Działania  9.1 Rewitalizacja społeczna  

i kształtowanie kapitału społecznego – typ projektu nr 11) Bieżąca działalność związana z realizacją 

strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym będzie EFS;  

tj. projekty na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji, realizowane przez lokalne grupy działania, 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej IX Rozwój 

Lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

2.  Projekty na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji lokalnych grup działania muszą być zgodne  

 z prawodawstwem krajowym, właściwymi wytycznymi horyzontalnymi, określonymi przez  ministra 

 właściwego ds. rozwoju regionalnego, w szczególności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, 
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 przyczyniać się do realizacji celów RPOWP oraz być spójne z zapisami Szczegółowego Opisu 

 Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020.  

3.  Pomoc na bieżącą działalność związaną z realizacją strategii oraz działania aktywizacyjne dotyczące 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) przyznawana jest LGD,  

która spełnia warunki wynikające z art. 18 ustawy RLKS, tj. LGD jest stroną umowy ramowej,  

a w przypadku gdy umowa ramowa została zawarta pod warunkiem o którym mowa w art. 14 ust. 3 

ustawy RLKS – jeżeli jest spełniony ten warunek. 

4. W uchwale zatwierdzającej daną LSR do realizacji zostaje określona alokacja z każdego 

współfinansującego strategię funduszu oraz spośród wskazanych EFSI wyznaczony zostaje fundusz 

wiodący. Koszty bieżące i aktywizacji finansowane są w każdej LSR wyłącznie z jednego funduszu. 

5.   Realizacja ww. projektu na koszty bieżące i aktywizacji obejmuje: 

a) realizację lokalnej strategii rozwoju; 

b) bieżące funkcjonowanie LGD, zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne 

funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR; 

c) aktywizację związaną z realizacją LSR;  

d) zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów LSR w opracowaniu projektów, 

przygotowaniu wniosków i realizacji projektów, w szczególności prowadzenie doradztwa na 

rzecz potencjalnych beneficjentów LSR, 

e) realizację w ramach Projektu Planu komunikacji z lokalną społecznością, o którym mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 1 ustawy o rozwoju lokalnym, zwanego dalej Planem komunikacji. 

6.  W okresie realizacji Projektu Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do: 

1) realizacji Projektu oraz zobowiązań, o których mowa w § 5 Umowy ramowej z zastrzeżeniem  

§ 5 ust. 1 pkt 19 Umowy ramowej – do ostatniego dnia terminu złożenia końcowego wniosku  

o płatność; 

2) zatrudniania pracowników w łącznym wymiarze co najmniej
1
: 

a) 3 etatów – w przypadku gdy Europejski Fundusz Społeczny jest funduszem wiodącym,  

a obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 30 000 i mniej niż 60 000 

mieszkańców; 

b)  4 etatów – w przypadku gdy Europejski Fundusz Społeczny jest funduszem wiodącym,  

a obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 

mieszkańców; 

c) 5 etatów – w przypadku gdy Europejski Fundusz Społeczny jest funduszem wiodącym,  

a obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 100 000 i nie więcej niż 150 000 

mieszkańców; 

 - przy czym przeciętny wymiar zatrudnienia będzie weryfikowany jako średnia arytmetyczna 

liczby etatów w okresie od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu na koszty bieżące  

i aktywizacji do dnia złożenia wniosku o płatność, za wyjątkiem wniosku o płatność o zaliczkę,  

o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej OWU), stanowiących 

załącznik do umowy o dofinansowanie projektu; 

3) zapewnienia funkcjonowania biura LGD, w tym w szczególności posiadania tytułu prawnego do 

pomieszczenia; 

4) prowadzenia strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności 

zamieszczenia na tej stronie Planu komunikacji; 

                                                           
1 Za zgodą IZ RPOWP będzie możliwe zmniejszenie liczby zatrudnionych na etat pracowników biura LGD po 31 grudnia 2018 r. 
Przedmiotowa zmiana będzie wprowadzana w formie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu na koszty bieżące i aktywizacji.  

LGD wypełniając wniosek o dofinansowanie projektu na koszty bieżące  i aktywizacji, począwszy od 01 stycznia 2019 r., może zaplanować  

w budżecie projektu wydatki związane z ewentualnym zmniejszeniem etatów, o którym mowa powyżej. 
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5) dokumentowania zrealizowania Projektu lub jego części oraz przechowywania całości 

dokumentacji związanej z otrzymanym dofinansowaniem na Projekt nie krócej niż do 31 grudnia 

2028 roku, z zastrzeżeniem § 15 OWU. 

IV. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu 

1. O dofinansowanie projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji mogą się ubiegać: 

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski 

2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” 

3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” 

4. Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański 

5. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury 

6. Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania 

7. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” 

8. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Kanał Augustowski” 

 

2. 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 2009 r. o finansach 

publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października  

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  

(j. t. Dz. U. 2014 r. poz. 1417). 

3.  W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy, IZ RPOWP zwraca się 

do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy dany 

Projektodawca – zgodnie z oświadczeniem złożonym we wniosku o dofinansowanie – nie podlega 

wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Weryfikacja dokonywana 

jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa 

w art. 210 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie 

rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich. 

V. Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie  

1. Wybór projektów do dofinansowania następuje w oparciu o wypełniony wniosek o dofinansowanie, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Wezwania. Wniosek o dofinansowanie projektu na 

wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji - zwany dalej wnioskiem - należy wypełnić zgodnie  

z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu  współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji lokalnej grupy działania  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

stanowiącej Załącznik nr 1 do Wezwania oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji 

użytkownika (GWA2014 oraz GWA2014 EFS) będącej do pobrania ze strony:  
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http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-

wnioskow-aplikacyjnych-efs.html#_zzzthw  

pod nazwą Instrukcja użytkownika GWA2014 - v. 4.0.  

2. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w wersji elektronicznej (plik xml), będzie 

prowadzony od dnia 20.06.2016 r. od godziny 08:00 do dnia 19.07.2016 r. do godziny 15:00.  

3. Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:  

 w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych  

na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), która jest dostępna na stronie: 

http://www.rpo.wrotapodlasia.pl; wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji 

instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 1.0.13. 

Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku do IZ RPOWP. 

 w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IZ RPOWP), licząc od pierwszego dnia 

roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą systemu 

GWA2014 (EFS), wnioski powinny być złożone w dwóch egzemplarzach wersji papierowej 

(oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP 

elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie. 

4. Dwa egzemplarze składanego wniosku powinny być trwale spięte (np. wpięte do skoroszytu)  

(2 wersje papierowe wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku  

o dofinansowanie w ramach RPOWP na lata 2014-2020).  

 

Wniosek należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie (przesyłce) oznaczonej następująco: 

 

……………………………… 

Nazwa i adres Wnioskodawcy 

 

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt.: „…………...........” 

nabór nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/16 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Działanie 9.1  Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego  

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok 

(kancelaria, pokój nr 19) 

 

5. Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną 

(upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.3 wniosku o dofinansowanie oraz 

opatrzona stosownymi  pieczęciami tj.:  imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (ych) oraz 

pieczęcią wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany 

czytelnie imieniem i nazwiskiem. 
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6.  Dokumenty w wersji papierowej należy składać w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu 

Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, 15-874 

Białystok, pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach: 

 poniedziałek: od 8:00 do 16:00 

 wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30 

Przy dostarczeniu wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca, który chce uzyskać potwierdzenie 

jego złożenia, może przedłożyć wydrukowane i wypełnione potwierdzenie (Załącznik nr 3 do 

Wezwania). Na ww. oświadczeniu pracownik kancelarii DEFS potwierdza jego przyjęcie. Wnioski 

można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. 

 W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku 

decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby Departamentu EFS.   

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika kancelarii nie należy weryfikacja kompletności 

złożonych dokumentów. 

7. Weryfikacji nie podlega: 

 wniosek złożony tylko w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 (EFS)  

w terminie określonym powyżej oraz brakuje 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie  

w wersji papierowej oraz Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku  

o dofinansowanie; 

 brak wniosku w wersji elektronicznej (XML) złożonego za pomocą systemu GWA2014 (EFS). 

Nie dopuszcza  się złożenia wniosku w formacie XML w innej formie niż przesłanej przez 

aplikację GWA 2014, np.: na płycie CD/DVD.  

 

 W wyżej wymienionych sytuacjach IZ RPOWP ponownie wzywa LGD do złożenia wniosku 

zgodnego z wymaganiami określonymi dla przedmiotowego naboru.   

Natomiast w przypadku, gdy wniosek: 

  złożono w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 (EFS) w terminie,  

zaś 2 egzemplarze w wersji papierowej wniosku o dofinansowanie oraz Potwierdzeniem 

przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie złożono po terminie 

określonym powyżej, informuje się LGD o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia  

i konieczności ustalenia z IZ RPOWP nowego terminu na złożenie wniosku. 

 

Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie może ulec zmianie/wydłużeniu na pisemną prośbę LGD  

i po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi  IZ RPOWP. 

 

8. W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014 (EFS))  IZ RPOWP 

zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej w Wezwaniu informując 

LGD, niezwłocznie w postaci informacji e-mail.  

 

UWAGA: Przed złożeniem wniosku do  IZ RPOWP należy porównać zgodność sumy kontrolnej 

wersji papierowej oraz wersji złożonej za pośrednictwem GWA2014 (EFS). 

 

9. Sposób poświadczania kopii dokumentów: 

a) pieczątki lub sformułowania „za zgodność z oryginałem” opatrzonego datą oraz podpisem osoby 

poświadczającej, tożsamej z wykazaną w części VIII wniosku o dofinansowanie (czytelnym  

w przypadku braku pieczątki imiennej) na każdej stronie dokumentu  

lub  

b) pieczątki lub sformułowania „za zgodność z oryginałem od strony... do strony…”, daty oraz 

podpisu osoby poświadczającej, tożsamej z wykazaną w części VIII wniosku o dofinansowanie 
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(czytelnego w przypadku braku pieczątki imiennej). Przy tym sposobie potwierdzania za 

zgodność z oryginałem należy pamiętać o ponumerowaniu każdej strony.  

 

UWAGA: Brak potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” wg wyżej określonego schematu skutkuje 

koniecznością uzupełnienia wniosku na etapie weryfikacji warunków technicznych udzielenia 

wsparcia. 

VI. Procedura wyboru projektów do realizacji 

1. Weryfikacja złożonego wniosku nie jest dokonywana w ramach prac Komisji Oceny Projektów. 

Weryfikacji dokonuje dwóch pracowników Departamentu EFS. 

2. Nie później niż w terminie 5 dni roboczych od wpływu wniosku do IZ RPOWP, IZ RPOWP 

dokonuje rejestracji wniosku LGD w SL2014. 

3. Wniosek o dofinansowanie podlega weryfikacji spełnienia warunków udzielenia wsparcia,  

w terminie 21/42
2
 dni roboczych od dnia wpływu wniosku uzupełnionego/poprawionego  

do IZ RPOWP, na podstawie Karty weryfikacji wniosków w ramach RLKS stanowiącej 

Załącznik nr 4 do Wezwania, w szczególności racjonalności i zasadności wydatków.  

4. W przypadku stwierdzenia przez któregokolwiek z weryfikujących pracowników, że wniosek 

zawiera braki, błędy i/lub oczywiste omyłki, IZ RPOWP wzywa LGD do uzupełnienia braków i/lub 

poprawy wniosku w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pisma, pod rygorem pozostawienia 

wniosku bez rozpatrzenia. 

5. Gdy wniosek, na podstawie zakończonej weryfikacji, spełnia wszystkie warunki określone  

w ramach naboru, IZ RPOWP przekazuje pismo informujące LGD o pozytywnej weryfikacji 

wniosku i możliwości dofinansowania projektu. 

6. W terminie 7 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę statusu ostatniego  

z zweryfikowanych wniosków na ZATWIERDZONY w SL2014 IZ RPOWP przygotowuje 

informację o wybranych do dofinansowania projektach w formie elektronicznej w celu umieszczenia 

jej na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl i portalu.  

VII. Procedura wycofania wniosku 

Każdemu Wnioskodawcy przysługuje prawo pisemnego wystąpienia do IZ RPOWP o wycofanie 

złożonego przez siebie wniosku z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania.   

Wycofanie wniosku jest możliwe na każdym etapie naboru i weryfikacji wniosku. Prośba o wycofanie 

wniosku złożona do IZ RPOWP w formie pisemnej powinna zawierać następujące informacje: 

 jasną deklarację chęci wycofania złożonego wniosku, 

 tytuł wniosku i jego sumę kontrolną oraz numer wniosku, 

 pełną nazwę i adres Wnioskodawcy, 

 nr naboru, w odpowiedzi na który wniosek został złożony. 

Pismo zawierające wolę wycofania wniosku powinno zostać podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną 

(uprawnione) do reprezentowania Beneficjenta (zasadnym jest by była to osoba, która wcześniej 

podpisywała złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu).  

Gdy wniosek będzie wycofywany po złożeniu jedynie wersji elektronicznej w GWA2014 (EFS) wraz  

z prośbą o wycofanie wniosku należy złożyć Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej 

wersji wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020. 

W przypadku wycofania wniosku Wnioskodawcy zostanie zwrócony oryginał/jedna z kopii wniosku 

potwierdzona za zgodność z oryginałem (o ile wersja papierowa wniosku została złożona). 

 

                                                           
2 Jeżeli umowa ramowa została zawarta pod warunkiem, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o RLKS. 
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VIII. Wymagania dotyczące grupy docelowej 

1.  Projekt jest skierowany do grup docelowych (zgodnie z katalogiem grup docelowych dla danego 

typu operacji w ramach Działania 9.1 RPOWP) z obszaru danej Lokalnej Grupy Działania  

(w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze danej LGD  

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one 

jednostkę organizacyjną na obszarze danej LGD). 

2.  Projekty składane w ramach naboru muszą być skierowane - zgodnie z katalogiem grup docelowych 

dla Działania 9.1 wymienionych w SzOOP RPOWP 2014-2020 - do społeczności lokalnej 

zamieszkującej obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju; ze szczególnym uwzględnieniem osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (osoby, które mogą być uczestnikami projektu, 

zgodnie z definicją uczestnika zamieszczoną poniżej; zgodną z Wytycznymi w zakresie 

monitorowania):  

 Uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna bez względu na wiek lub podmiot bezpośrednio 

korzystający z interwencji EFS. Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby i podmioty, które 

można zidentyfikować i uzyskać od nich dane niezbędne do określenia wspólnych wskaźników 

produktu (w przypadku osób fizycznych oraz wsparcia pracowników instytucji dotyczących co 

najmniej płci, statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia, sytuacji gospodarstwa domowego i dla 

których planowane jest poniesienie określonego wydatku. Zakres danych uzyskiwanych od 

podmiotów wskazano w załączniku nr 7 do niniejszych wytycznych. Osób lub podmiotów 

niekorzystających z bezpośredniego wsparcia nie należy wykazywać jako uczestników. Bezpośrednie 

wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone środki, świadczone na 

rzecz konkretnej osoby/podmiotu, prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika (np. nabycia 

kompetencji, podjęcia zatrudnienia).  

  

 Wsparciem bezpośrednim dla podmiotu jest wsparcie realizowane na rzecz jego funkcjonowania 

 (np. w formie stworzenia dodatkowego miejsca pracy, wprowadzenia zmiany jakościowej w jego 

funkcjonowaniu, oddelegowania pracownika przez pracodawcę na szkolenie/staż zagraniczny) lub 

promowania zmiany organizacyjnej i innowacji w tej instytucji. Wsparciem bezpośrednim dla danego 

podmiotu nie jest przeszkolenie lub inna forma wsparcia jego pracownika w sytuacji, gdy nie wynika 
to z potrzeb tej instytucji (np. pracownik zgłasza się na szkolenie z własnej inicjatywy). 

 

3.  Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy 

społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;  

b)  osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;  

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa  

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji  

i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);  

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);  

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi,  
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w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 

r. Nr 231, poz. 1375);  

g)  rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie 

pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;  

h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);  

i)  osoby niesamodzielne;  

j)  osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych  

w zakresie monitorowania;  

 k) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

4.  Kryteria rekrutacji (w tym selekcji) grupy docelowej (osób bezpośrednio korzystających ze wsparcia) 

powinny być określone w sposób przejrzysty i jednoznaczny, bez możliwości ich szerokiej 

interpretacji oraz z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym równości płci.  

IX. Wymagane wskaźniki  

1.  We wniosku o dofinansowanie projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji, w części VI. 

Wskaźniki GWA2014 (EFS) należy wybrać z listy rozwijanej wskaźnik produktu kluczowy/ 

specyficzny dla programu, który dotyczy jednej z obowiązkowo wskazywanych grup docelowych  

w projekcie: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  

w programie. 

 

Definicja wskaźnika 

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest zgodna z Wytycznymi  

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020.  

 

Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez potwierdzenie/weryfikację statusu:  

1.  osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną,  

tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej - 

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem  

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)  

2. osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - 

zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem  

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)  

3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaświadczenie z właściwej 

instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem  

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)  

4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji  

i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich - zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji 

czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym,                         

terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający 

zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości 

5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 
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Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) - zaświadczenie z ośrodka wychowawczego /młodzieżowego/ 

socjoterapii 

6. osoby z niepełnosprawnością - odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan 

zdrowia 

7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie 

pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością - 

odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie 

uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) 

8. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - zaświadczenie z urzędu pracy 

9. osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia - 

zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan 

zdrowia, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą) 

10. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań - zaświadczenie od właściwej 

instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze 

spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

11. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) - 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą). 

 

Zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 dotyczące definicji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym są nadrzędne w stosunku do informacji przedstawionej powyżej. 

 

Ponadto wnioskodawca na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie może zdefiniować własne 

wskaźniki – specyficzne dla projektu, o ile są adekwatne do zakresu zaplanowanych działań  

w projekcie. 

Definicje innych wskaźników, w pełnym brzmieniu wraz z informacją o sposobie pomiaru, określono  

w załączniku nr 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS do Wytycznych  

w zakresie monitorowania. 

 

2. Dla wszystkich wskaźników (dotyczy wskaźników kluczowych/specyficznych dla programu oraz 

specyficznych dla projektu) należy określić wartości docelowe większe od zera. 

X. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 

1. Do  realizacji  projektu  jest  wymagane  wniesienie  wkładu  własnego Wnioskodawcy stanowiącego 

minimum 5% wydatków kwalifikowalnych.  

2. Maksymalny  poziom  dofinansowania  UE  wydatków  kwalifikowalnych  na  poziomie projektu 

wynosi 95%. 

3. Maksymalny  poziom  dofinansowania  całkowitego  wydatków  kwalifikowalnych  na poziomie 

projektu wynosi 95%. 

4. Maksymalna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów na lata 2016-2023 wynosi  

21 183 710,00 PLN (kurs 1 € = 4,00 zł).
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XI. Zasady dotyczące finansowania realizacji projektu 

1. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie państwa wyodrębniono budżet środków 

europejskich (w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz przyjęto zasadę,  

iż płatności ze środków europejskich - w części dotyczącej współfinansowania z EFS (95%) - będą 

dokonywane na rzecz Beneficjentów przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).  

2. Środki na realizację projektu są wypłacane jako dofinansowanie w formie zaliczki, zgodnie  

z harmonogramem płatności określonym w umowie o dofinansowanie projektu, z zastrzeżeniem 

regulacji zawartych w dziale „Rozliczanie i płatności” OWU. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez 

Beneficjenta.  

3. Transze dofinansowania przekazywane są na rachunek bankowy, wskazany w umowie  

o dofinansowanie projektu. Płatności w ramach projektu powinny być regulowane za pośrednictwem 

tego rachunku.  

4. We wniosku o dofinansowanie należy każdorazowo zaznaczyć, który wydatek stanowi wkład własny  

i z jakich źródeł zostanie sfinansowany. 

5. Beneficjenci, którzy ponoszą wydatki w projekcie są zobowiązani do utrzymywania odrębnego 

systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych  

z danym projektem. Pierwsza transza środków (n) na realizację projektów zostanie wypłacona na 

podstawie złożonego wniosku o płatność o zaliczkę (§ 5 ust. 1 OWU) w wysokości i terminie 

określonym w harmonogramie płatności (stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie 

projektu). Przekazanie transzy możliwe jest po złożeniu przez Beneficjenta zabezpieczenia 

prawidłowej realizacji umowy. 

6. Przekazanie drugiej transzy (n+1) następuje po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku  

o płatność złożonego przez Beneficjenta, IZ RPOWP przekazuje kolejną transzę (n+1) 

Beneficjentowi (o ile wniosek o płatność stanowi podstawę do wypłaty środków), przy czym: 

 w przypadku zatwierdzenia wniosku o płatność (n) – środki są przekazywane po zatwierdzeniu co 

najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych na dzień zatwierdzania wniosku transz dofinansowania; 

 w przypadku odesłania wniosku o płatność (n) do poprawy – środki są przekazywane po 

spełnieniu następujących warunków:  

a) wykazania w tym wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych rozliczających  

co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych na dzień odsyłania do poprawy wniosku transz 

dofinansowania i wydatki w tej kwocie nie wymagają dalszych wyjaśnień; 

b) niestwierdzeniu okoliczności, o których mowa w § 29 OWU (przesłanki rozwiązania umowy  

w trybie natychmiastowym). 

 W związku z powyższym, przekazanie kolejnej transzy środków na dofinansowanie projektu 

może nastąpić albo po zatwierdzeniu wniosku o płatność (w przypadku gdy wniosek 

o płatność jest prawidłowy) albo po odesłaniu Beneficjentowi wniosku do poprawy 

(w przypadku gdy wniosek o płatność wymaga dalszych korekt), przy spełnieniu warunków, 

o których mowa powyżej.  

Przekazanie kolejnej transzy zaliczki (n+2) jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:  

 zatwierdzenie wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę (n); 

 złożenie przez Beneficjenta i zweryfikowanie przez IZ RPOWP pierwszej wersji wniosku  

o płatność rozliczającego ostatnią transzę (n+1), w którym wykazano wydatki kwalifikowalne  

w wysokości co najmniej 70% łącznej kwoty transz dofinansowania otrzymanych na dzień 

odsyłania do poprawy wniosku i wydatki w tej wysokości nie wymagają składania przez 

Beneficjenta dalszych wyjaśnień;  

 niestwierdzeniu okoliczności, o których mowa w § 29 OWU (przesłanki rozwiązania umowy  

w trybie natychmiastowym). 
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Kolejne transze dofinansowania są przekazywane z odpowiednim uwzględnieniem powyższego 

schematu.  

Jednocześnie, na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w przypadku niezłożenia 

wniosku o płatność na kwotę
3
 lub w terminie określonym przez Beneficjenta w zaakceptowanym 

harmonogramie płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, 

naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia 

złożenia wniosku o płatność rozliczającego dany wydatek. 

 

Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku  

z realizacją projektu. W przypadku, gdy projekt generuje na etapie realizacji dochody, Beneficjent 

wykazuje we wnioskach o płatność wartość uzyskanego dochodu i dokonuje jego zwrotu  

na rachunek IZ RPOWP na koniec roku budżetowego, a w przypadku końcowego wniosku  

o płatność, przed upływem 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu,  

o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Od wygenerowanego dochodu nie są naliczane odsetki. 

IZ RPOWP może wezwać Beneficjenta do zwrotu dochodu w innym terminie niż wskazany  

powyżej.  

XII. Reguła proporcjonalności 

1. Projekt rozliczany jest według stanu na zakończenie realizacji projektu, na etapie końcowego 

wniosku o płatność, pod względem finansowym oraz stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych, 

wyrażonych wskaźnikami, a  określonych we wniosku o dofinansowanie projektu kosztów bieżących 

i aktywizacji. 

2. Zgodnie z regułą proporcjonalności, w przypadku nieosiągnięcia celu projektu, IZ RPOWP może 

uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za 

niekwalifikowalne.  

3. Wysokość wydatków niekwalifikowalnych uzależniona jest od stopnia niezrealizowania celu 

projektu wyrażonego wskaźnikami planowanych do osiągnięcia w ramach projektu. 

4. IZ RPOWP może odstąpić od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności lub obniżyć 

wysokość środków podlegających tej regule, jeśli LGD o to wnioskuje i należycie uzasadni 

przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do 

osiągnięcia założeń projektu, lub w przypadku wystąpienia siły wyższej. 

XIII. Wymagane załączniki na etapie podpisywania umowy 

Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu IZ RPOWP będzie wymagać od podmiotu 

ubiegającego się o dofinansowanie złożenia, w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przez 

Projektodawcę informacji o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie projektu, następujących 

załączników (oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem – 

zgodnie z zasadami wymienionymi w pkt V. 9). 

 

Dokumenty, które należy dostarczyć w jednym egzemplarzu: 

a) zaświadczenia o numerze indentyfikacyjnym REGON Wnioskodawcy; dokument powinien być 

aktualny,  tj. nie starszy niż 3 miesiące od daty złożenia w celu zawarcia umowy, 

b) decyzje w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej Wnioskodawcy; 

c) dokument rejestrowy (zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru albo wypis z właściwego 

rejestru) Wnioskodawcy; 

d) statut – w przypadku, gdy dokumentem rejestrowym Wnioskodawcy, jest dokument inny niż wpis 

do KRS; 

                                                           
3 Beneficjent ma prawo złożyć wniosek o płatność, w którym rozliczanych jest mniej niż 70% środków dotychczas mu przekazanych,  

o ile wynika to z harmonogramu płatności zaakceptowanego przez IZ RPOWP.  
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e) imię i nazwisko osób/osoby, które w imieniu Wnioskodawcy podpiszą umowę o dofinansowanie; 

f) wypełnione wnioski o nadanie dostępu dla osób uprawnionych do obsługi SL2014 (Załącznik 

nr 8 do Wezwania, oryginał). Należy pamiętać, aby dane we wniosku o nadanie dostępu były 

tożsame z danymi znajdującymi się we wniosku o dofinansowanie (o ile Wnioskodawca wypełnił 

pkt II.4 wniosku o dofinansowanie);   

g) informacja na temat rachunku bankowego, wyodrębnionego na potrzeby projektu, zawierająca: 

numer rachunku, nazwę właściciela rachunku oraz nazwę i adres banku. 

 

Dokumenty które, należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach, ponieważ będą stanowiły załączniki do 

umowy o dofinansowanie projektu: 

a) Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT. Oświadczenie powinno być opatrzone 

kontrasygnatą księgowego lub innej osoby odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości bądź 

poświadczone przez uprawnioną w tym zakresie instytucję (np. biuro rachunkowe);  

b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (gdy wniosek jest podpisywany przez 

osobę/y nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy). Dostarczone 

pełnomocnictwo powinno mieć charakter szczególny:  

 W treści pełnomocnictwa należy zawrzeć następujące informacje: tytuł projektu, numer naboru  

w odpowiedzi na który projekt został złożony, nazwę i numer działania;  

 Ponadto w treści dokumentu należy dokładnie określić zakres udzielanego pełnomocnictwa  

np. poprzez zamieszczenie klauzuli: „pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu 

……….., w sprawie realizacji projektu pod nazwą …., w tym do:  

 podpisania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,  

 potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych z realizacją projektu,  

 podpisania umowy o dofinansowanie,  

 podpisywania aneksów do umowy o dofinansowanie,  

 zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji 

umowy, w przypadku zabezpieczenia w formie weksla wymagana jest dodatkowa klauzula 

„pełnomocnictwo do podpisania weksla in blanco i deklaracji wystawcy weksla in blanco”;  

c) Harmonogram płatności. 

 

Każdy załącznik, będący kopią oryginalnego dokumentu powinien być poświadczony za zgodność  

z oryginałem (zgodnie ze sposobem określonym w ramach naboru).  

Załącznikami do umowy są również:  

a) Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020,  

b) Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych,  

c) Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014,  

d) Wzór zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu.  

Dokumenty te przygotuje IZ, a stanowić one będą integralną część umowy o dofinansowanie 

realizacji projektu.  

Załącznik do umowy o dofinansowanie stanowi również wniosek o dofinansowanie projektu, w którym 

należy podać dane osób uprawnionych do SL2014 (o ile na etapie aplikowania dane te nie zostały 

podane lub wymagają zmiany).  
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XIV. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 

1. Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań 

wynikających z umowy o dofinansowanie projektu, na kwotę wartości dofinansowania w formie 

weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia 

niniejszego zabezpieczenia nie później niż w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

Umowy, a jeśli ustanowienie zabezpieczenia w tej formie nie jest możliwe, w jednej z form 

określonych w rozporządzeniu ministra ds. rozwoju regionalnego, wydanym na podstawie art. 189 

ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco stanowi 

Załącznik nr 6 do Wezwania. 

2. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy następuje zgodnie z zasadami określonymi  

w umowie o dofinansowanie. W przypadku niewystąpienia przez Beneficjenta z wnioskiem o zwrot 

zabezpieczenia w terminie wskazanym w § 11 pkt. 3 OWU zabezpieczenie zostanie komisyjnie 

zniszczone.  

3. W przypadku, gdy wartość dofinansowania projektu udzielonego w formie zaliczki  

lub wartość dofinansowania projektu po zsumowaniu z innymi wartościami dofinansowania 

projektów, które są realizowane równolegle w czasie przez Beneficjenta, na podstawie umów 

zawartych z IZ RPOWP, przekracza limit 10 mln PLN, wówczas zabezpieczenie ustanawiane  

jest w jednej lub kilku z następujących form (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek 

oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych  

z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786 z późn. zm.):  

a) pieniężna; 

b) poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym,  

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

c) gwarancja bankowa;  

d) gwarancja ubezpieczeniowa; 

e) poręczenia, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 

f) weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej;  

g) zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego;  

h) zastaw rejestrowy, na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze 

zastawów; 

i) hipoteka;  

j) poręczenie według prawa cywilnego.  

4. Szczegółowe informacje na temat wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań 

wynikających z umowy o dofinansowanie projektu określa rozporządzenie Ministra Rozwoju 

Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu  

i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich. 

XV. Weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektu na wsparcie kosztów bieżących  

i aktywizacji 

Weryfikacja wniosku będzie odbywała się w oparciu o Kartę weryfikacji wniosków w ramach RLKS, 

która zostanie uzupełniona o wskazane poniżej warunki udzielenia wsparcia (techniczne, formalne, 

merytoryczne ogólne i merytoryczne specyficzne wynikające z zakresu tematycznego danego typu 

projektu).  
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1. WARUNKI TECHNICZNE UDZIELENIA WSPARCIA: OCENA 

1 

Czy wniosek w części VIII Oświadczenia został opatrzony wymaganą w 

Ogłoszeniu o naborze wniosków/Wezwaniu
4
 pieczęcią (imienną osoby 

uprawnionej i/lub jednostki) oraz podpisem osoby/osób upoważnionej/ych 

wskazanej/ych w części II wniosku (dotyczy również partnerów i realizatorów 

projektu)? 
Tak/Nie/Do 

uzupełnienia 
2 

Czy wniosek złożono w 2 egzemplarzach papierowych zawierających wszystkie 

strony (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze 

sposobem określonym w Wezwaniu)? 

3 
Czy wersja papierowa wniosku jest tożsama z wersją elektroniczną (identyczna 

suma kontrolna)? 

4 Czy we wniosku stwierdzono inne braki formalne lub oczywiste omyłki?     

  

2. WARUNKI FORMALNE UDZIELENIA WSPARCIA: OCENA 

1 

Wniosek złożono w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o naborze wniosków/ 

Wezwaniu, w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020. 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

2 
Wniosek złożono we właściwej wersji generatora wniosków aplikacyjnych 

wskazanej w Ogłoszeniu o naborze wniosków/Wezwaniu. 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

3 
Okres realizacji projektu jest zgodny z Ogłoszeniem o naborze wniosków/ 

Wezwaniu. 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

4 

Projekt o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 

100 000 EUR wkładu publicznego
5
 jest rozliczany uproszczonymi metodami, o 

których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a projekt o wartości 

przekraczającej 100 000 EUR wkładu publicznego
6
 - na podstawie rzeczywiście 

poniesionych wydatków. 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

5 
Udział wkładu własnego jest zgodny z ogłoszeniem o naborze wniosków/ 

wezwaniem. 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

6 

Poziom  kosztów  pośrednich  rozliczanych  ryczałtem  jest  zgodny  z  

Wytycznymi  w  zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

7 

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z 

możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w: 

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

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

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

                                                           
4 Niepotrzebne skreślić.  
5 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień 
ogłoszenia  konkursu. 
6 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień 

ogłoszenia  konkursu. 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

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

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. 2014 r. 

poz. 1417). 

8 

Wnioskodawca, zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opisem 

Osi Priorytetowych RPOWP, jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o 

dofinansowanie w ramach właściwego typu operacji w ramach Działania 9.1 

RPOWP.  

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

9 

W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące: 

1) wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w 

art. 33 ust. 2-4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy) oraz 

2)   braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWP, 

pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo. 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

10 

Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi
7
 (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w 

danym projekcie, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy 

zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 330, z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok 

kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym 

projekcie
8
. 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

11  

Projekt jest skierowany do grup docelowych (zgodnie z katalogiem grup 

docelowych dla danego typu operacji w ramach Działania 9.1 RPOWP) z 

obszaru  danej Lokalnej Grupy Działania  (w przypadku osób fizycznych uczą 

się, pracują lub zamieszkują one na obszarze danej LGD w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one 

jednostkę organizacyjną na obszarze danej LGD). 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

 

3. WARUNKI MERYTORYCZNE UDZIELENIA WSPARCIA OGÓLNE: OCENA 

1 

Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz z właściwymi zasadami unijnymi,  

w tym: 

 zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum,  

o którym mowa w Wytycznych 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;  

(Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu 

minimum? Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:  

1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe), 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

                                                           
7 W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym 
przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez 

danego wnioskodawcę/ partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Kryterium nie dotyczy jednostek sektora 

finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów 
publicznych (lider) oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego 

jednostką sektora finansów publicznych. W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub 

poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawca/ partnerzy (o ile 
dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym. 
8 W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym 

wartość planowanych wydatków jest najwyższa. 
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2) zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres 

oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego 

podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub 

konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

W przypadku projektów, które należą do wyjątków, zaleca się również 

planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn.) 

 zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami;  

 zasadą zrównoważonego rozwoju. 

2 
Zgodność z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu 

realizacji i zakresu projektu. 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

3 

Zgodność projektu z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opisem Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego 2014-2020, w tym w zakresie: 

 zgodności typu projektu z wykazem zawartym w „Typach projektów”  

w SzOOP; 

 zgodności z limitami określonymi w SzOOP.     

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

4 

W projekcie uwzględniono wszystkie wskaźniki adekwatne dla danej formy 

wsparcia/grupy docelowej zaplanowanej w projekcie na podstawie SZOOP 

RPOWP 2014-2020. 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

5 

Adekwatność doboru grupy docelowej w kontekście wskazanego celu 

głównego projektu i właściwego celu szczegółowego RPOWP, w tym opis: 

 istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci 

wsparciem w kontekście zdiagnozowanej sytuacji problemowej, potrzeb  

i oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być 

udzielane w ramach projektu, a także barier, na które napotykają uczestnicy 

projektu; 

 sposobu rekrutacji uczestników projektu w odniesieniu do wskazanych cech 

grupy docelowej, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

6 

Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu
9
, w tym 

opisu: 

 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości 

docelowej wskaźników rezultatu, a także sposobu identyfikacji wystąpienia 

takich sytuacji (zajścia ryzyka); 

 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą 

mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

7 

Trafność doboru i opisu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu, 

w tym: 

 opis i adekwatność zaplanowanych zadań w kontekście opisanych 

problemów i celu projektu; 

 racjonalność harmonogramu realizacji projektu 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

                                                           
9 Dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł. 
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 trafność i adekwatność doboru wskaźników (w tym wartości docelowej), 

które zostaną osiągnięte w ramach zadań w kontekście realizacji celu 

głównego projektu oraz właściwego celu szczegółowego RPOWP,  

z uwzględnieniem sposobu  pomiaru, monitorowania oraz źródeł ich 

weryfikacji (w tym dokumentów potwierdzających rozliczenie kwot 

ryczałtowych / stawek jednostkowych); 

 opis sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość projektu (o ile dotyczy); 

8 

Potencjał wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy), w tym w szczególności: 

 potencjał techniczny, w tym sprzętowego i warunki lokalowe 

wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposób jego wykorzystania  

w ramach projektu; 

 potencjał kadrowy wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu 

jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, które zostaną 

zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji  

w projekcie). 

 uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań  

(o ile dotyczy). 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

9 

Adekwatność opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile 

dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym uzasadnienie dlaczego 

doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) jest adekwatne do 

zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności 

wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej:  

 w obszarze tematycznym wsparcia projektu,  

 na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt, 

 na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu. 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

10 
Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w projekcie 

oraz kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu. 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

11 

Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu oraz zgodność wydatków  

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  w tym:  

 kwalifikowalność wydatków, w tym: niezbędność wydatków do realizacji 

projektu i osiągania jego celów, racjonalność i efektywność wydatków 

projektu (relacja nakład-rezultat), w tym zgodność ze standardami i cenami 

rynkowymi, w szczególności określonymi w regulaminie konkursu, 

poprawność wniesienia wkładu własnego, 

 poprawność formalno-rachunkowa sporządzenia budżetu projektu. 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

 

 

4. WARUNKI MERYTORYCZNE UDZIELENIA WSPARCIA SPECYFICZNE 

WYNIKAJĄCE Z ZAKRESU TEMATYCZNEGO: 

OCENA 

Typ projektu nr 11 

Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR,  

w których funduszem wiodącym będzie EFS. 

1 
Zakres wsparcia w projekcie jest zgodny z warunkami określonymi  

w Wezwaniu do złożenia wniosku oraz właściwych regulacji IZ/prawnych 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 
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odnośnie do danego typu projektu/formy wsparcia zaplanowanej w projekcie
10

. Uzupełnienia 

2 

W projekcie uwzględniono wszystkie wskaźniki adekwatne dla danej formy 

wsparcia/grupy docelowej zaplanowanej w projekcie na podstawie SZOOP 

RPOWP 2014-2020. 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

3 
Wniosek o dofinansowanie kosztów bieżących i aktywizacji wpłynął do Urzędu 

Marszałkowskiego w terminie wskazanym w Wezwaniu.  

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

4 

Podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest LGD, z którą została 

zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju 

(umowa ramowa). 

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

5 

W ramach wdrażanej wielofunduszowej LSR współfinansowanej ze środków 

EFS oraz ze środków innych EFSI, EFS został wskazany jako fundusz wiodący 

w uchwale Komisji, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  

o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) .  

Tak/Nie/Nie 

dotyczy/Do 

Uzupełnienia 

XVI. Kwalifikowalność wydatków 

1.  Ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla EFRR, EFS oraz FS 

są określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

2. Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się wersję Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków, obowiązującą w dniu poniesienia wydatku.  

3.  Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku 

przeprowadzonych postępowań, stosuje się wersję Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej 

umowy. Wszczęcie postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania,  

o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,  

lub o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem,  

że Beneficjent udokumentuje publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania. 

XVII. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków 

1. Wnioskujący o dofinansowanie określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na 

uwadze, iż okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą 

zostać uznane za kwalifikowalne. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu  

określony jest w umowie o dofinansowanie. 

2. Początek okresu kwalifikowalności dla kosztów bieżących i aktywizacji nie może być 

wcześniejszy niż data podpisania umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa), z zastrzeżeniem, że koszty związane 

z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu Projektodawca 

ponosi na własne ryzyko. Końcowa data kwalifikowalności wydatków jest określona w umowie  

o dofinansowanie i nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2023 r. 

3. Możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności wydatków określonym  

w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji 

projektu, zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 r. oraz zostaną uwzględnione we wniosku  

o płatność końcową. W takim przypadku wydatki te, mogą zostać uznane za kwalifikowalne,  

o ile spełniają pozostałe warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków. 

                                                           
10 Szczegółowe zapisy dotyczące zakresu wsparcia w projekcie zostaną przekazane LGD w Wezwaniu do  złożenia wniosku  

o dofinansowanie kosztów bieżących i aktywizacji. 
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XVIII. Ocena kwalifikowalności wydatku 

1. 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 zobowiąże się w umowie o dofinansowanie.   

2. Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest przede wszystkim w trakcie 

realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu,  

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)
11

. 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. 

3. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, wydatkiem kwalifikowanym jest 

wydatek spełniający łącznie następujące warunki: 

a. został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, z zachowaniem 

warunków określonych w podrozdziale 6.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków; 

b. jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym 

przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają zastosowanie; 

c. jest zgodny z RPOWP na lata 2014-2020 i SzOOP RPOWP na lata 2014-2020; 

d. został uwzględniony w budżecie projektu, z zastrzeżeniem pkt 11 i 12 podrozdziału 8.3 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;  

e. został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie; 

f. jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu; 

g. został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów, z uwzględnieniem pkt 4 i 5 podrozdziału 6.2 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków; 

h. został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi  

w Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków;  

i. został wykazany we wniosku o płatność zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków 

gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej; 

j. dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek 

dla wykonawców, z zastrzeżeniem pkt 4 podrozdziału 6.4 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków; 

k. jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny określonymi  

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  lub w Wezwaniu.  

4. W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie,  

tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania 

rozeznania rynku,  co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej 

Beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań 

ofertowych, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.  

 

Przykładowe zadania jakie LGD może zaplanować w ramach realizacji projektu na wsparcie kosztów 

bieżących i aktywizacji wraz z przykładowymi kategoriami wydatków znajdują się w treści Instrukcją 

wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji lokalnej grupy działania w ramach 

                                                           
11 Punktem wyjścia dla weryfikacji kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji projektu jest zatwierdzony wniosek  o dofinansowanie.  



24 

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Załącznik nr 1 

do Wezwania). 

 

Beneficjent powinien zapewnić, aby wydatki finansowane w ramach Projektu były zgodne z poziomem 

określonym w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług stanowiącym Załącznik nr 7 do 

Wezwania. W przypadku, gdy specyfika projektu wymusza zwiększenie ww. poziomu, powinno to być 

odpowiednio uzasadnione w treści wniosku, np. w polu VII.6.7 „Uzasadnienie dla:   

- wydatków wymagających wg Beneficjenta dodatkowego uzasadnienia,  

- kwalifikowalności VAT” GWA2014 (EFS).   

Zamieszczone przez Projektodawcę uzasadnienie również będzie podlegało weryfikacji.     

XIX. Wydatki niekwalifikowalne 

1. Wydatkiem niekwalifikowalnym jest każdy wydatek lub koszt poniesiony, który nie spełnia 

warunków określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.   

Do katalogu wydatków niekwalifikowalnych należą między innymi:  

a) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut,  

b) odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem wydatków ponoszonych na subsydiowanie odsetek lub na 

dotacje na opłaty gwarancyjne w przypadku udzielania wsparcia na te cele,  

c) koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji,  

d) kary i grzywny,  

e) świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), 

f) odpisy dokonywane na ZFŚS, 

g) rozliczenie notą obciążeniową zakupu rzeczy będącej własnością beneficjenta lub prawa 

przysługującego beneficjentowi
12

,  

h) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),  

i) wydatki poniesione na funkcjonowanie komisji rozjemczych, wydatki związane ze sprawami 

sądowymi (w tym wydatki związane z przygotowaniem i obsługą prawną spraw sądowych) oraz 

koszty realizacji ewentualnych orzeczeń wydanych przez sąd bądź komisje rozjemcze,  

 

z wyjątkiem:  

i) wydatków związanych z procesem odzyskiwania środków od beneficjentów w trybie ustawy  

o finansach publicznych, po akceptacji IZ RPOWP, 

ii) wydatków wynikających z zastosowania mechanizmu waloryzacji ceny, 

iii) wydatków wynikających ze zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy dokonanego w drodze 

porozumienia, ugody sądowej oraz orzeczenia sądu, o którym mowa w art. 357 Kodeksu 

cywilnego, 

iv) wydatków wynikających ze zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego na mocy wyroku sądu,  

o którym mowa w art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego; 

(zwiększenie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt ii, iii, iv, nie powoduje automatycznego 

zwiększenia kwoty dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie)  

 

j) wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz  

(w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji 

krajowych
13

, 

                                                           
12 Taki środek trwały może być uwzględniony jako wkład niepieniężny w projekcie.  
13 7 lub 10 lat liczone jest w miesiącach kalendarzowych od daty nabycia (np. 7 lat od dnia 9 listopada 2014 r. do okres od tej 

daty do 9 listopada 2007 r.).  
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k) podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), 

zwanej dalej ustawą o VAT, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,  

l) wydatki poniesione na zakup nieruchomości przekraczające 10% całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych projektu,  

ł) zakup lokali mieszkalnych,  

m) inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu, 

n) transakcje dokonane w gotówce, których wartość przekracza równowartość 15 000 euro 

przeliczonych na PLN według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji -  

bez względu na liczbę wynikających z danej transakcji płatności, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia  

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),  

o) wydatki związane z czynnością techniczną polegającą na wypełnieniu formularza wniosku  

o dofinansowanie projektu,  

p) premia dla współautora wniosku o dofinansowanie opracowującego np. studium wykonalności, 

naliczana jako procent wnioskowanej/uzyskanej kwoty dofinansowania i wypłacana przez 

beneficjenta (ang. success fee), 

q) wydatki związane z zakupem nieruchomości i infrastruktury oraz z dostosowaniem lub adaptacją 

budynków i pomieszczeń, za wyjątkiem wydatków ponoszonych jako cross –financing, o którym 

mowa w podrozdziale 8.7 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, z zastrzeżeniem 

ww. lit. l.  

 

Dodatkowo Załącznik nr 2 do dokumentu Zasady wdrażania instrumentu RLKS w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zawiera przykładowe wydatki 

niekwalifikowalne w zakresie wsparcia z EFS kosztów bieżących i aktywizacji, takie jak: 

- wydatki poniesione w związku z zawarciem umów cywilnoprawnych zawieranych przez daną 

instytucję z własnymi pracownikami 

- ubezpieczenie cywilne funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu 

władzy publicznej 

- odprawy pracownicze 

- nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne oraz wypłaty z funduszu nagród i premii wypłaconych 

za wykonywanie zadań niekwalifikowalnych 

- wynagrodzenie wypłacane w okresie wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy oraz  

w okresie tymczasowego aresztowania 

- świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

- zasiłki finansowane ze środków ZUS (w tym zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy oraz 

wyrównanie tych zasiłków ), świadczenie rehabilitacyjne 

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

- ubezpieczenia na życie pracowników
14

 (z wyjątkiem ubezpieczeń na życie w zakresie 

obowiązkowego ubezpieczenia NNW w przypadku zagranicznych podróży służbowych) 

- koszty usług zdrowotnych, których finansowanie przez pracodawcę nie wynika z przepisów 

prawa 

- bony towarowe 

- legitymacje kolejowe 

                                                           
14 O ile pracownik w projekcie współfinansowanym z EFS jest zatrudniony na etat (pozostaje w stosunku pracy) i z jego/jej 

wynagrodzenia jest odprowadzana składka na dobrowolne grupowe ubezpieczenie na życie, to wydatek ten można ująć  

w wynagrodzeniu finansowanym z EFS, o ile pomniejsza kwotę netto wypłacaną pracownikowi. Składka na dobrowolne 

grupowe ubezpieczenie na życie nie może bowiem zwiększać wynagrodzenia dla pracownika, którego stanowisko jest 

finansowane z EFS. 
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- koszty realizacji ewentualnych orzeczeń wydanych przez sąd bądź komisje rozjemcze 

- artykuły gospodarstwa domowego 

- zakup środków transportu 

- wydatki na ulepszanie środków transportu 

- certyfikat jakości instytucji 

- zakup nieruchomości 

- wydatki związane z powierzchnią, która nie jest bezpośrednio wykorzystana w trakcie realizacji 

zadań kwalifikowalnych, np. parking, elewacja budynku, tereny zielone. 

 

2. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków. 

3. Wydatki uznane za niekwalifikowalne, a związane z realizacją projektu, ponosi Beneficjent jako 

strona umowy o dofinansowanie projektu. 

XX. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji 

1. IZ RPOWP zobowiąże Beneficjenta w umowie o dofinansowanie do przygotowania  

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu w sposób 

zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, 

a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków. 

Udzielanie zamówienia w ramach projektu następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której 

mowa w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w przypadku:  

 beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej 

stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto,  

tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),  

 beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej 

stosowania:  

-  w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 

ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów  

i usług (VAT), lub  

-  w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN 

netto, tj. bez podatku  od towarów i usług (VAT),  

z uwzględnieniem warunków wynikających z podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków, z zastrzeżeniem pkt 6.4.3 i 6.4.4.  

2. W przypadku naruszenia przez beneficjenta warunków i procedur postępowania o udzielenie 

zamówienia określonych w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,  

IZ RPOWP będąca stroną umowy uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem  

za niekwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, 

wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej. 

XXI. Wkład własny 

1. Wkład własny mogą zapewnić środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez 

Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną 

Wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania. Wartość wkładu własnego stanowi różnicę 

między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Wnioskodawcy, 

zgodnie z poziomem dofinansowania dla projektu, rozumianą jako procent dofinansowania 

wydatków kwalifikowalnych.  

2. Wkład własny Beneficjenta jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym  

to Beneficjent określa formę wniesienia wkładu własnego. Każdy podmiot składający wniosek  
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o dofinansowanie, w ramach naboru, jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 

stanowiącej nie mniej niż 5% ogółem wartości projektu.  

3. Wkład własny wnoszony przez Beneficjenta, na rzecz projektu, w postaci nieruchomości, urządzeń, 

materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy 

wykonywanej przez wolontariuszy stanowi wkład niepieniężny i jest wydatkiem kwalifikowalnym.  

4. Co do zasady o zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny/prywatny) 

decyduje status prawny Beneficjenta.  

5. W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do projektu, współfinansowanie z EFS oraz innych 

środków publicznych (krajowych) nie będących wkładem własnym Wnioskodawcy, nie może 

przekroczyć wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość wkładu 

niepieniężnego.  

6. Wycena wkładu niepieniężnego powinna być dokonywana zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków.  

XXII. Podatek od towarów i usług 

1. Podatki i inne opłaty, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT), mogą być uznane za 

wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy Beneficjent nie ma prawnej możliwości ich odzyskania. 

Oznacza to, iż zapłacony VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, 

gdy Wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo 

(czyli Wnioskodawca nie ma prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 

podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa 

(potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli 

faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez wnioskodawcę czynności 

zmierzających do realizacji tego prawa.  

2. Wnioskodawca, który uzna VAT za wydatek kwalifikowalny jest zobowiązany do przedstawienia  

w treści wniosku o dofinansowanie szczegółowego uzasadnienia zawierającego podstawę prawną 

wskazującą na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony zarówno na dzień 

sporządzania wniosku o dofinansowanie, jak również mając na uwadze planowany sposób 

wykorzystania w przyszłości (w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu) 

majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu.  Beneficjenci, którzy zaliczą VAT do 

wydatków kwalifikowalnych, oświadczają w treści wniosku, iż  w chwili składania wniosku  

o dofinansowanie nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT, którego wysokość 

została określona w odpowiednim punkcie wniosku o dofinansowanie (fakt ten decyduje  

o kwalifikowalności VAT) oraz zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej części VAT jeżeli 

zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez Beneficjenta. 

Uzasadnienie to oraz oświadczenie, o którym mowa wyżej, należy zamieścić w polu VII. 6.7 

wniosku.  

XXIII. Budżet projektu 

1. Wnioskodawca przedstawia zakładane koszty projektu we wniosku o dofinansowanie realizacji 

projektu w formie budżetu zadaniowego, który zawiera wyłącznie koszty bezpośrednie stanowiące 

koszty bieżące i koszty aktywizacji LGD:  

 

Koszty bieżące - koszty związane z zarządzaniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność, które mogą obejmować m.in.:  

- koszty operacyjne,  

- koszty personelu,  

- koszty szkoleń,  

- koszty związane z public relations,  
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- koszty finansowe 

- koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją strategii  

Ww. koszty powinny zapewniać sprawną i efektywną pracę LGD oraz doskonalenie 

zawodowe osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację LSR tak, aby potencjalnym 

Beneficjentom zostało zapewnione należyte wsparcie w opracowywaniu założeń 

projektowych, następnie przygotowaniu i ostatecznie zrealizowaniu projektów.    

 

Koszty aktywizacji - zgodnie z art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia 1303/2013, obejmują animowanie 

realizacji strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia wymiany między 

zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię oraz aby wspierać 

potencjalnych beneficjentów w celu opracowywania operacji i przygotowywania wniosków. 

 

2. Koszty bezpośrednie stanowią koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań realizowanych przez 

Beneficjenta w ramach projektu, które są bezpośrednio związane z tymi zadaniami. Zadania projektu 

należy definiować odpowiednio do zakresu merytorycznego danego projektu. 

3. Kwoty kosztów bezpośrednich wykazywane w budżecie zadaniowym powinny wynikać z budżetu 

wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, który wskazuje poszczególne koszty jednostkowe 

związane z realizacją odpowiednich zadań i jest podstawą do oceny kwalifikowalności wydatków 

projektu na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu. Stopień uszczegółowienia 

budżetu powinien dokładnie określać planowane wydatki w ramach zadań.  

4. Koszty bezpośrednie powinny być oszacowane należycie, racjonalne i efektywne, zgodnie  

z procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z uwzględnieniem 

stawek rynkowych, zgodnie z Załącznikiem 7 do Wezwania. 

5.  Beneficjent wprowadzając poszczególne wydatki do budżetu projektu wskazuje jakiego zadania  

i działania one dotyczą. Ponadto dla każdego wydatku w ramach zadań rozliczanych na podstawie 

wydatków rzeczywiście poniesionych należy określić kategorię kosztu poprzez wybranie z listy 

rozwijanej kategorii (merytorycznej), w ramach której ponoszony jest koszt.    

Beneficjent ma do wyboru następujące kategorie kosztów z listy: 

- Strona internetowa 

- Materiały informacyjno-promocyjne 

- Koszty informowania o funkcjonowaniu LGD i realizacji LSR 

- Koszty zarządu 

- Koszty wynagrodzeń 

- Koszty szkoleń dla osób uczestniczących w realizacji LSR  

- Funkcjonowanie i eksploatacja biura 

- Zakup sprzętu i wyposażenia 

- Monitoring i ewaluacja 

- Doradztwo 

- Kursy/szkolenia 

- Usługi 

- Inne wydatki, niekwalifikujące się do żadnej z powyższych kategorii 

 

W polu Opis kosztu w danej kategorii kosztów należy podać dokładną nazwę kosztu,  

np.: „Wynagrodzenie pracownika biura LGD – 1 etat”.  

 

6. Cross-financing – zasada elastyczności, polegająca na możliwości komplementarnego, wzajemnego 

finansowania działań ze środków EFRR i EFS.  

 Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie takich 

kategorii wydatków,bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku 
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z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.   

 W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie: 

a) zakupu nieruchomości (z zastrzeżeniem pkt XIX Wezwania), 

b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne,  

na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie 

windy w budynku, 

c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. 

 

 Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych 

przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku  

w ramach cross - financingu.  

Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powyżej dopuszczalnej kwoty określonej  

w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.  

Wydatki objęte cross-financingiem w projekcie nie mogą przekroczyć 10 % wartości projektu. 

Konieczność poniesienia wydatków w ramach cross-financingu oraz środków trwałych musi być         

bezpośrednio wskazana we wniosku o dofinansowanie i uzasadniona.  

We wnioskach złożonych w ramach naboru wartość środków trwałych (o wartości jednostkowej 

równej lub wyższej niż 350 PLN netto) zakupionych w ramach kosztów bieżących i aktywizacji 

wynosi maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym łączna wartość 

wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach cross-

financingu nie może przekroczyć 10 % wydatków kwalifikowalnych projektu.  

7. W budżecie projektu wnioskodawca wskazuje i uzasadnia źródła finansowania wykazując 

racjonalność i efektywność wydatków oraz brak podwójnego finansowania.  

8. We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca wskazuje formę zaangażowania i szacunkowy wymiar 

czasu pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań (etat/liczba godzin), co stanowi 

podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków personelu projektu na etapie wyboru projektu oraz  

w trakcie jego realizacji.  

9. Beneficjent wykazuje we wniosku o dofinansowanie swój potencjał kadrowy, o ile go posiada, przy 

czym jako potencjał kadrowy rozumie się powiązane z Beneficjentem osoby, które zostaną 

zaangażowane w realizację projektu, w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku 

pracy, które wnioskodawca oddeleguje do realizacji projektu.  

10. Przy rozliczaniu poniesionych wydatków nie jest możliwe przekroczenie łącznej kwoty wydatków 

kwalifikowalnych w ramach projektu, wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie 

projektu. Ponadto wnioskodawcę obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu do każdego 

zadania w budżecie projektu w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, przy czym poniesione 

wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu zawartym w zatwierdzonym 

wniosku o dofinansowanie. IZ RPOWP rozlicza wnioskodawcę ze zrealizowanych zadań w ramach 

projektu.  

11. Dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć w budżecie projektu, określonym w zatwierdzonym na 

etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu wniosku o jego dofinansowanie, w oparciu  

o zasady określone w  OWU. 

XXIV. Zlecanie usług merytorycznych 

1. Zlecenie usługi merytorycznej w ramach projektu oznacza powierzenie wykonawcom zewnętrznym, 

nie będącym personelem projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w ramach 

danego projektu, np. zlecenie usługi szkoleniowej.   

Jako zlecenia usługi merytorycznej nie należy rozumieć:  
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a) zakupu pojedynczych towarów lub usług np. cateringowych lub hotelowych, chyba że stanowią 

one część zleconej usługi merytorycznej, 

b) angażowania personelu projektu. 

2. Wydatki związane ze zleceniem usługi merytorycznej w ramach projektu mogą stanowić wydatki 

kwalifikowalne pod warunkiem, że są wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. 

3. Wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w ramach projektu nie 

powinna przekraczać 30 % wartości projektu na koszty bieżące i aktywizacji chyba  

że Beneficjent, z uwagi na specyfikę projektu, zamieści we wniosku uzasadnienie dla przekroczenia 

wskazanej wartości procentowej i uzasadnienie zostanie przyjęte przez IZ RPOWP w trakcie 

weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu. 

4. Faktyczną realizację zleconej usługi merytorycznej należy udokumentować zgodnie z umową 

zawartą z wykonawcą, np. poprzez pisemny protokół odbioru zadania, przyjęcia wykonanych prac, 

itp. 

 

UWAGA: Pozostałe zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków są uregulowane w Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

XXV. Pomoc publiczna/de minimis 

Warunki oraz formy udzielania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis wynikają bezpośrednio  

z uregulowań wspólnotowych oraz znajdują odzwierciedlenie w krajowych programach pomocowych, 

stanowiących podstawę dla udzielenia pomocy publicznej. 

Podstawowym dokumentem wspólnotowym regulującym pomoc publiczną jest rozporządzenie Komisji 

(WE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w  zastosowaniu  art.  107  i  108  Traktatu.    

W  zakresie  pomocy  de  minimis,  podstawowym  aktem  jest rozporządzenie Komisji (WE)  

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. 

Na gruncie krajowego porządku prawnego kwestie dotyczące pomocy publicznej reguluje  ustawa z dnia 

30 kwietnia  2004  roku  o  postępowaniu  w  sprawach  dotyczących  pomocy  publicznej  (Dz.  U.   

z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze. 

Natomiast regulacje dotyczące pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach programów 

operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego zawarte są w  rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz 

pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014- 2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1073). 

XXVI. Postanowienia końcowe 

IZ RPOWP szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia weryfikacji wniosków złożonych  

w ramach naboru przypadnie na lipiec – sierpień 2016 roku. 

 

Czas trwania poszczególnych etapów weryfikacji ww. wniosków - wyniesie odpowiednio:  

 nabór wniosków – od 20.06.2016 r. do 19.07.2016 r.; 

 weryfikacja warunków udzielenia wsparcia – w ciągu 21/42
15

 dni roboczych od dnia wpłynięcia 

wniosku uzupełnionego/poprawionego do IZ RPOWP; 

 wysłanie do Projektodawcy pisma informującego o pozytywnej weryfikacji wniosku i możliwości 

uzyskania dofinansowania projektu - niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji wniosku. 

                                                           
15 Jeżeli umowa ramowa została zawarta pod warunkiem, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o RLKS. 
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XXVII. Kontakt oraz dodatkowe informacje 

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej 

pracownicy  Referatu Wdrożeniowego RLKS  w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok 

pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30 

tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201 

e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl 

 

REFERAT WDRAŻANIA RLKS 

Aneta Gryc, tel. (85) 66 54 288, e-mail: aneta.gryc@wrotapodlasia.pl  

Tomasz Jarocki, tel. (85) 66 54 288, e-mail: tomasz.jarocki@wrotapodlasia.pl  

Emilia Młynarska-Marczuk, tel. (85) 66 54 288, e-mail: emilia.marczuk@wrotapodlasia.pl  

 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 

działających w województwie podlaskim: 

 w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl; 

 w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl; 

 w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl 

XXVIII. Załączniki 

1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji lokalnej grupy działania  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

2. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

3. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie 

4. Wzór karty weryfikacji wniosków w ramach RLKS 

5. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu na koszty bieżące i aktywizacji 

Lokalnej Grupy Działania 

6. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco 

7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług 

8. Wzór oświadczenia o bezstronności i deklaracji poufności EFS 

9. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 

 

http://rpo.wrotapodlasia.pl/cms/adminpage/edit/sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl
mailto:gpi@wrotapodlasia.pl
mailto:lpi@ares.suwalki.pl
mailto:lpi@podlaskie.org.pl

