
 

Białystok, 07.11.2017 r.  

 

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia  

o dofinansowanie projektu ze środków EFS 

 (w tym Ogólnych warunków umów) 

 

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała 

Nr 250/3396/2017 z dnia 24 października 2017 r.) zmianie uległy: 

 

wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS   

w zakresie: 

1) wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS 

(KWOTY RYCZAŁTOWE); 

2) wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do 

umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi); 

3)  Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach 

RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU), tj. załącznik nr 1 do umowy  

o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami 

ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi). 

 

Ad 1) Zmiany we wzorze minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu  

ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE): 

 § 4 ust. 2 dodano zapis „Koszty pośrednie rozliczane są w danym wniosku o płatność 

wyłącznie w odniesieniu do wartości kosztów bezpośrednich, które uznane zostaną za 

kwalifikowalne.
51

 Oznacza to, że w przypadku uznania kosztów bezpośrednich za 

niekwalifikowalne odpowiedniemu pomniejszeniu ulega również wartość 

kwalifikowalnych kosztów pośrednich”;  

W zdaniu „IZ RPOWP może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w 

przypadkach (…)”  w miejsce zapisu „rażącego naruszenia przez Beneficjenta 

procedur związanych z zarządzaniem Projektem” dodano zapis „niewłaściwego 

zarządzania Projektem”; 

 § 4 ust. 3 w miejsce zapisów w zdaniu 1 i 2 „stanowią … % wydatków Projektu” 

dodano zapisy „ponoszone są do wysokości ……… zł”. 

 

Ad   2) Zmiany  we wzorze minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze 

środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi): 

 § 4 ust. 2 dodano zapis „Koszty pośrednie rozliczane są w danym wniosku o płatność 

wyłącznie w odniesieniu do wartości kosztów bezpośrednich, które uznane zostaną za 

kwalifikowalne.
82

 Oznacza to, że w przypadku uznania kosztów bezpośrednich za 

                                                           
5
 Z pomniejszeniem kosztu mechanizmu racjonalnych usprawnień, 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. 
8 Z pomniejszeniem kosztu mechanizmu racjonalnych usprawnień, 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. 
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niekwalifikowalne odpowiedniemu pomniejszeniu ulega również wartość 

kwalifikowalnych kosztów pośrednich”;  

W zdaniu „IZ RPOWP może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich w 

przypadkach (…)”  w miejsce zapisu „rażącego naruszenia przez Beneficjenta 

procedur związanych z zarządzaniem Projektem” dodano zapis „niewłaściwego 

zarządzania Projektem”; 

 § 4 ust. 3 w miejsce zapisów w zdaniu 1 i 2 „stanowią … % wydatków Projektu” 

dodano zapisy „ponoszone są do wysokości ……… zł”. 

Ad  3) Zmiany w Ogólnych warunkach umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w 

ramach RPOWP na lata 2014-2020, tj. załączniku nr 1 do umowy  

o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami 

ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi): 

 § 6 ust. 9 w miejsce zapisu „wynikającym” dodano zapis „14 dni od upływu terminu 

wynikającego”;  

na końcu ustępu dodano przypis nr 19 w brzmieniu: „Nie dotyczy projektów 

rozliczanych metodami uproszczonymi.”; 

 § 24 w ust. 1 wstawiono nowy punkt (jako pkt 7) w brzmieniu: „zmian w zakresie 

nadania/zmiany/wycofania dostępu dla osób uprawnionych do SL2014, o których 

mowa w ust. 4 (w formie zeskanowanych wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie 

dostępu dla osób uprawnionych do SL2014).”;  

w trzecim zdaniu ustępu 1 dodano zapis „ i 7”; 

 § 24 dodano nowy ust. 3 w brzmieniu „W przypadku projektu realizowanego w 

partnerstwie Beneficjent i Partnerzy deklarują, czy projekt będzie rozliczany w 

formule partnerskiej. Informację na temat sposobu rozliczania projektu należy zawrzeć 

w porozumieniu lub umowie o partnerstwie. W przypadku projektu rozliczanego w 

formule partnerskiej każdy z podmiotów rozliczających przekazuje do partnera 

wiodącego częściowe wnioski o płatność w systemie SL2014, a następnie Partner 

wiodący tworzy zbiorczy wniosek o płatność. W przypadku tej formuły obowiązki 

partnerów obejmują także przygotowanie częściowych harmonogramów płatności 

oraz rejestrowania danych w zakresie personelu projektu.  

W przypadku projektu, który nie jest rozliczany w formule partnerskiej wnioski o 

płatność i harmonogramy płatności w systemie SL2014 przygotowuje tylko Partner 

wiodący.”;  

w związku z nowym zapisem zmieniono numerację pozostałych ustępów oraz w ust. 5 

i 7 uaktualniono odwołanie do właściwego ustępu (w miejsce „ust. 3” wskazano „ust. 

4”); 

 § 24 w ust. 4 w pierwszym zdaniu dodano wyraz „Realizatorzy” oraz na końcu ustępu 

dodano zdanie „W przypadku projektu, który nie jest rozliczany w formule 

partnerskiej Partnerzy nie wyznaczają osób uprawnionych do pracy w SL2014.”; 

  § 26 ust. 7 usunięto zapis „Zmiana umowy oraz jej załączników nie może wpływać na 

zmniejszenie liczby punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach w ramach 

oceny”, dodano zapis „Umowa o dofinansowanie projektu może zostać zmieniona w 

przypadku, gdy zmiany nie wpływają na spełnienie kryteriów wyboru projektów w 

sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu.”; 
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 § 26 dodano nowy ust. 8 w brzmieniu „W celu zapewnienia prawidłowej i terminowej 

realizacji projektu w uzasadnionych przypadkach IZ RPOWP może wyrazić zgodę na 

zmianę partnera. Do zmiany partnera przepis art. 33 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej 

stosuje się odpowiednio.”.  

 

    

Wprowadzane zmiany we wzorach umów oraz OWU mają zastosowanie do 

następujących konkursów: 

 

Oś Priorytetowa II RPPD.02.03.00-IZ.00-20-001/16  

Oś Priorytetowa III RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/16 

RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/17  

RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/16   

RPPD.03.03.01-IZ.00-20-002/17  

Oś Priorytetowa VII RPPD.07.01.00-IZ.00-20-001/17  
RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/17  

RPPD.07.01.00-IZ.00-20-003/17  

RPPD.07.02.01-IZ.00-20-002/17  

RPPD.07.03.00-IZ.00-20-001/17  

 

 


