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Zapis przed zmianą

Zapis po zmianie

Na etapie oceny merytorycznej, nie jest dopuszczalne Na etapie oceny merytorycznej (horyzontalnej
uzupełnienie/poprawienie wniosku o dofinansowanie.
i specyficznej), możliwa jest modyfikacja złożonych
wniosków o dofinansowanie, zgodnie z Wytycznymi
w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 31 marca 2015.
W przypadku oceny uzupełniającej, Wnioskodawca jest
informowany pisemnie (za potwierdzeniem odbioru)
o konieczności wniesienia poprawek bądź uzupełnień.
W przypadku stwierdzenia w skorygowanej dokumentacji
błędów, Wnioskodawca ponownie jest informowany
o konieczności wniesienia poprawek bądź uzupełnień.
Dopiero w momencie spełnienia wymaganych kryteriów,
projekt zostanie przekazany do kolejnego etapu, tj.
wyboru projektu do dofinansowania.
Uzyskanie negatywnej opinii eksperta OOŚ w zakresie Zapis usunięty
zgodności planowanej inwestycji z wymaganiami
dotyczącymi postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko skutkuje negatywną oceną
merytoryczną projektu. W przypadku, gdy podczas oceny
środowiskowej ekspert stwierdzi, że zachodzi
konieczność uzupełnienia/korekty dokumentacji OOŚ,
a wprowadzenie zmian w przedmiotowym zakresie jest
możliwe, może dokonać pozytywnej oceny środowiskowej
projektu, która uwarunkowana jest koniecznością
wyrażenia zgody przez Beneficjenta (w formie
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oświadczenia) na proponowane uzupełnienia/korekty
oraz dokonaniem stosownych uzupełnień/korekt.
Jeżeli Wnioskodawca nie dokona uzupełnień/korekt
w ramach dokumentacji OOŚ zgodnie z rekomendacją IZ
RPO,
w
przypadku
przyznania
projektowi
dofinansowania, IZ RPO może odstąpić od podpisania
z Wnioskodawcą decyzji o przyznaniu dofinansowania.
W przypadku, gdy podczas oceny merytorycznej
specyficznej stwierdzone zostanie, że Wnioskodawca
przeszacował
(zawyżył)
wartość
kosztów
kwalifikowalnych projektu, a wprowadzenie zmian
w przedmiotowym zakresie jest możliwe, ekspert może
dokonać oceny pozytywnej projektu, ale uwarunkowanej
koniecznością wyrażenia zgody przez Wnioskodawcę
(w formie oświadczenia) na proponowane przez eksperta
(przekazane przez IZ RPO) uzupełnienie/korekty oraz
dokonanie stosowych uzupełnień/korekt.
Informacja o konieczności aktualizacji kosztów projektu
zostaje przekazana Wnioskodawcy w piśmie (za
potwierdzeniem odbioru) o wynikach oceny
merytorycznej. Jeżeli Wnioskodawca nie dokona
weryfikacji kosztów projektu zgodnie z rekomendacją IZ
RPO,
w
przypadku
przyznania
projektowi
dofinansowania, IZ RPO może odstąpić od podpisania
z Wnioskodawcą decyzji o przyznaniu dofinansowania.
W przypadku oceny specyficznej uzupełniającej (dla Zapis usunięty
projektów realizowanych w trybie zaprojektuj
i wybuduj) ekspert może również dokonać oceny
pozytywnej projektu, ale uwarunkowanej koniecznością
wyrażenia zgody przez Wnioskodawcę (w formie
oświadczenia) na proponowane przez eksperta
(przekazane przez IZ RPO) uzupełnienie/korekty oraz
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dokonanie stosowych uzupełnień/korekt. Dokonanie
weryfikacji kosztów przez Wnioskodawcę, zgodnie
z rekomendacją IZ RPO, skutkować będzie podpisaniem
zmiany do decyzji o przyznaniu dofinansowania.
Natomiast brak poprawy może skutkować rozwiązaniem
decyzji o dofinansowaniu.
Po zakończeniu oceny merytorycznej, sporządzana jest
lista rankingowa wszystkich ocenionych wniosków (lista
zawiera także informację na temat projektów ocenionych
pozytywnie, ale uwarunkowanych koniecznością
wyrażenia zgody przez Wnioskodawcę (w formie
oświadczenia) na proponowane przez eksperta
(przekazane przez IZ RPO) uzupełnienie/korekty oraz
dokonanie stosowych uzupełnień/korekt – ze względu na
przeszacowanie wartości kosztów kwalifikowalnych
projektu) na podstawie której Zarząd Województwa
Lubuskiego podejmuje decyzję o przyznaniu
dofinansowania (w formie Uchwały).
W przypadku projektów, które uzyskały pozytywną ocenę
merytoryczną, uwarunkowaną koniecznością wyrażenia
zgody przez Wnioskodawcę (w formie Oświadczenia) na
proponowane przez eksperta uzupełnienia/korekty
oraz dokonanie stosownych uzupełnień/korekt1 – pismo
zawiera również stosowną informację o sposobie
uwzględnienia warunku oraz terminie wprowadzenia
przedmiotowych zmian, a także pouczenie, że
niezastosowanie się do zaleceń IZ RPO-L2020 skutkuje
odstąpieniem przez IZ RPO-L2020 od podpisania decyzji
o przyznaniu dofinansowania oraz finalnie usunięciem z
listy projektów, które uzyskały dofinansowanie.

Ze względu na przeszacowanie wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Po zakończeniu oceny merytorycznej, sporządzana jest
lista rankingowa wszystkich ocenionych wniosków na
podstawie której Zarząd Województwa Lubuskiego
podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania
(w formie Uchwały).
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