Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-390/20
dla Poddziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW
(TYP A Przygotowanie terenów inwestycyjnych)
Zmiany obowiązują od 22 lipca 2020 r.
Regulamin
Lp.

Strona,
punkt tabeli

1.

str. 32, pkt
14

Przed zmianą

Brak zapisu

Po zmianie

(…)
Procentowy udział środków współfinansowania krajowego z budżetu
państwa w wydatkach kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć
15 % wydatków kwalifikowalnych. Poprzez współfinansowanie krajowe z
budżetu państwa należy rozumieć wszystkie środki budżetu państwa,
które trafiają do Wnioskodawcy na realizacje projektu, również w formie
dotacji celowej, niezależnie od tego, jaki podmiot wypłaca te środki
(Instytucja Zarządzająca czy dysponent), za wyjątkiem środków z funduszy
celowych
(np.
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, Funduszu Kolejowego).
W przypadku przekroczenia ww. poziomu, Instytucja Zarządzająca przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie zwraca się do ministra właściwego
do spraw rozwoju regionalnego, który w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych może wyrazić zgodę na
zastosowanie wyższego udziału środków współfinansowania krajowego z
budżetu państwa w wydatkach kwalifikowalnych projektu. Otrzymanie
zgody właściwego ministerstwa warunkuje możliwość podpisania umowy
o dofinansowanie. Decyzja odmowna wydana przez ministerstwo stanowi
przesłankę do odstąpienia przez IOK od podpisania umowy o
dofinansowanie.

2.

str.47, pkt
30 (przypis
17)

17

Na dzień ogłoszenia konkursu wartość stopy bazowej do
określenia stopy dyskontowej wynosi 1,84. Jeżeli wartość ta
ulegnie zmianie na etapie podpisywania umowy o
dofinansowanie, Beneficjenci zobligowani są do korekty
wyliczenia kwoty pomocy.

17

Nowa stopa bazowa obowiązująca w Polsce przy obliczaniu stopy
referencyjnej i dyskontowej od 1 lipca 2020 r. wynosi 0,98%. Jeżeli wartość
ta ulegnie zmianie na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie,
Beneficjenci zobligowani są do korekty wyliczenia kwoty pomocy.

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu- wzór wniosku o dofinansowanie projektu
3.

Aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosku w zakresie nowej stopy bazowej obowiązującej w Polsce przy obliczeniu stopy referencyjnej i dyskontowej.
UWAGA!
W Systemie Naboru i Oceny Wniosków w Sekcji Studium Wykonalności > Analiza Finansowa cz. 1 został umieszczony zaktualizowany plik analizy
finansowej o nazwie „Analiza finansowa – aktualizacja lipiec 2020” zawierający obowiązującą od 1 lipca 2020 r. w Polsce stopę bazową o wartości 0,98%.
Uzasadnienie

Zmiany w Regulaminie konkursu nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-390/20 polegają na:
- doprecyzowaniu znaczenia terminu: współfinansowanie krajowe z budżetu państwa;
- podaniu nowej wartości stopy bazowej obowiązującej w Polsce od 1 lipca 2020 r. przy obliczeniu stopy referencyjnej i dyskontowej.
Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Załączniki:
1. Regulamin konkursu nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-390/20– tekst jednolity;

