
 

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-184/16 

dla Poddziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (Schemat C2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB) 

 

Zmiany obowiązują od 28 listopada 2016 r.  

Regulamin 

Lp. Strona, 
punkt tabeli 

Przed zmianą Po zmianie 

1. Załączniki  

Str. 43 

3. Zasady  obowiązujące  podczas  dokonywania  zamówień  
przy  realizacji  dostaw, usług i robót budowlanych w ramach 
Projektu. 

3. Zasady  obowiązujące  podczas  dokonywania  zamówień  przy  realizacji  
dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu. – obowiązuje do 
14.10.2016 r.  
3a . Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, 
usług i robót budowlanych w ramach Projektu w odniesieniu do wydatków o 
wartości poniżej 20.000 PLN netto. 

Załączniki do regulaminu 

Załącznik nr 2   Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW. 
Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie : 

 Załącznik nr 8 Zasady  obowiązujące  podczas  dokonywania  zamówień  przy  realizacji  dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu – 
obowiązuje do 14.10.2016 r.  

 Załącznik nr 8a Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu w 
odniesieniu do wydatków o wartości poniżej 20.000 PLN netto - obowiązuje od 14.10.2016 r.  

Uzasadnienie 

Zmiany w Regulaminie konkursu nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-184/16 polegają na: 

- doprecyzowaniu definicji wskaźników w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 1.3.4 Rozwój 
przedsiębiorczości– ZIT AW 

- wprowadzeniu ograniczenia czasowego Załącznika nr 3 Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w 
ramach Projektu, 



 

- dodaniu do regulaminu konkursu załącznika nr 3a Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w 
ramach projektu w odniesieniu do wydatków o wartości poniżej 20.000 PLN netto,  

- wprowadzeniu ograniczenia czasowego obowiązywania Załącznika nr 8 do wzoru umowy o dofinansowanie „Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień 
przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu” poprzez wskazanie, iż Załącznik ten obowiązuje do dnia 14.10.2016 r., 

- dodanie do wzoru umowy o dofinansowanie Załącznika nr 8a „Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót 
budowlanych w ramach Projektu w odniesieniu do wydatków o wartości poniżej 20.000 PLN netto”, który obowiązuje od dnia 14.10.2016 r. 

Wskazane powyżej zmiany są konsekwencją uporządkowania zapisów dotyczących zasad obowiązujących w związku z wszczynaniem przez Wnioskodawców 
postępowań o udzielenie zamówienia określonych w załącznikach, w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków  w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020., opublikowanych w dniu  
14.10.2016 r. 

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.  

 

Załączniki: 

1. Regulamin konkursu nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-184/16 – tekst jednolity. 

2. Załącznik nr 2 Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości– ZIT AW. 

3. Załącznik nr 3a do Regulaminu konkursu/ 8a do Umowy o dofinansowanie Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, 

usług i robót budowlanych w ramach Projektu w odniesieniu do wydatków o wartości poniżej 20.000 PLN netto. 

4. Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie. 

 
 

 

 

 

 

 

 


