Wykaz zmian w Regulaminie o konkursie nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16
Lp.

1.

Część
dokumentu,
do którego
Zapis przed zmianą
odnosi się
uwaga
(nr strony)
str. 9
Do pkt. 8 dodaje się zdanie

Zapis po zmianie

Ze względu na sytuację, iż zgodnie z treścią niniejszego regulaminu do konkursu zostały dopuszczone
projekty, które nie są uwzględnione w IV AKPOŚK, a zostały zgłoszone do V AKPOŚK, konkurs został
podzielony na etapy zwane rundami konkursowymi.
W ramach danej rundy konkursowej ma miejsce: nabór wniosków, ocena wniosków, która będzie
dokonywana pod kątem zgodności z IV lub V AKPOŚK, rozstrzygnięcie danej rundy konkursowej poprzez
zatwierdzenie przez ZWL listy projektów wybranych do dofinansowania w danej rundzie. Po rozstrzygnięciu
danej rundy konkursowej IZ zamieszcza na stronie internetowej i na portalu listy projektów, o których mowa
w art. 46 ust. 4 ustawy wdrożeniowej1.
Regulamin konkursu określa: liczbę rund konkursowych, terminy złożenia wniosków o dofinansowanie w
ramach danej rundy oraz termin rozstrzygnięcia danej rundy.

Nr rundy konkursowej

Termin złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu
do IOK w ramach danej
rundy konkursowej

Planowana
data
rozstrzygnięcia danej rundy
konkursowej

1 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.
2016, poz.217).
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(ogłoszenie listy projektów
wybranych
do
dofinansowania)

2.

Str. 15-16

Etap I – nabór wniosków o
dofinansowanie i wstępna weryfikacja
kompletności i poprawności wniosku
o dofinansowanie projektu w ramach
RPO-L2020 Składanie wniosków o
przyznanie dofinansowania w ramach
Działania 4.3, dla I typu projektów,
określonych w SZOOP RPO-L2020 trwa
42 dni kalendarzowych. Weryfikacja
wstępna, co do zasady nie stanowi
elementu oceny. Dokonywana jest po
zakończeniu naboru wniosków w trybie
konkursowym w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia wszystkich wniosków do
IOK.

I runda konkursowa

21.12.2016 – 24.02.2017

sierpień 2017 r.

II runda konkursowa

21.12.2016 – 24.02.2017

listopad 2017r.

Nabór wniosków rozpoczyna się i kończy w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
Konkurs przebiega w czterech etapach:
Etap I – nabór wniosków o dofinansowanie i wstępna weryfikacja kompletności i poprawności
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO-L2020
Składanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 4.3, dla I typu projektów,
określonych w SZOOP RPO-L2020 trwa 42 dni kalendarzowych z podziałem na 2 rundy konkursowe:

I runda konkursowa

21.12.2016 – 24.02.2017

Planowana data
rozstrzygnięcia danej rundy
konkursowej
(ogłoszenie listy projektów
wybranych do
dofinansowania)
sierpień 2017 r.

II runda konkursowa

21.12.2016 – 24.02.2017

listopad 2017 r.

Nr rundy
konkursowej

Termin złożenia
wniosku o
dofinansowanie
projektu
do IOK w ramach danej
rundy konkursowej

W ramach każdej rundy konkursowej ma miejsce: nabór wniosków, ocena wniosków, która będzie
dokonywana pod kątem zgodności z IV lub V AKPOŚK, rozstrzygnięcie danej rundy konkursowej poprzez
zatwierdzenie przez ZWL listy projektów wybranych do dofinansowania w danej rundzie. Po
2

rozstrzygnięciu danej rundy konkursowej IZ zamieszcza na stronie internetowej i na portalu listy
projektów, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy wdrożeniowej2.
Regulamin konkursu określa: liczbę rund konkursowych, terminy złożenia wniosków o dofinansowanie w
ramach danej rundy oraz termin rozstrzygnięcia danej rundy.
Weryfikacja wstępna, co do zasady nie stanowi elementu oceny. Dokonywana jest po
zakończeniu naboru wniosków w trybie konkursowym w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
wszystkich wniosków do IOK.
Ocena formalna i merytoryczna wniosków odbywa się w ramach posiedzeń prac Komisji Oceny
Projektów (KOP), z których sporządzane są listy ocenionych projektów. Na dane posiedzenie KOP
zostaną przekazane tylko te wnioski, które zostały złożone w danej rundzie konkursowej.
Rozstrzygnięcie danej rundy konkursowej jest równoznaczne z zatwierdzeniem listy projektów wybranych
do dofinansowania. W uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia danej rundy konkursowej może
zostać wydłużony. Informacja o przedłużeniu tego terminu zamieszczana jest na stronie internetowej
RPO-L2020: www.rpo.lubuskie.pl.
Po zakończeniu naboru wniosku, ocenie formalnej, ocenie merytorycznej w ramach danej rundy
konkursowej IZ RPO-L2020 zamieszcza na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl listę projektów
zakwalifikowanych do kolejnego etapu. Po rozstrzygnięciu danej rundy konkursowej IZ RPO-L2020
zamieszcza na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl listę projektów wybranych do dofinansowania
(lista zamieszczona zostaje również na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl).
Str. 17

2

Orientacyjny
termin
rozstrzygnięcia
konkursu:
wrzesień 2017 r., jednak nie
wcześniej niż przed datą przyjęcia
V AKPOŚK

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2017 r.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016, poz.217).
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Str. 19

Ocena formalna (pierwsza)
Ocena formalna dokonywana jest po
pozytywnie zakończonej weryfikacji
wstępnej, w terminie 40 dni

Ocena formalna (pierwsza)
Ocena formalna dokonywana jest po pozytywnie zakończonej weryfikacji wstępnej (w ramach danej
rundy konkursowej), w terminie 40 dni

Str. 21

Po zakończeniu etapu oceny formalnej
na stronie www.rpo.lubuskie.pl
publikowana jest lista projektów,
pozytywnie ocenionych na etapie oceny
formalnej.

Po zakończeniu etapu oceny formalnej (dla każdej rundy konkursowej) na stronie www.rpo.lubuskie.pl
publikowana jest lista projektów, pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej.

Str. 23

Po zakończeniu oceny
merytorycznej sporządzana jest
lista rankingowa wszystkich
ocenionych wniosków. Na
podstawie listy rankingowej
Zarząd Województwa Lubuskiego
podejmuje decyzję o przyznaniu
dofinansowania (w formie
Uchwały). Ponadto, po
zakończeniu oceny merytorycznej
IZ RPO-L2020 udostępnia opinii
publicznej na stronie internetowej
www.rpo.lubuskie.pl informacje
na temat jej wyników.

Po zakończeniu oceny merytorycznej w ramach danej rundy konkursowej, sporządzana jest lista
rankingowa wszystkich ocenionych wniosków. Na podstawie listy rankingowej Zarząd
Województwa Lubuskiego podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania (w formie Uchwały).
Ponadto, po zakończeniu oceny merytorycznej w ramach danej rundy konkursowej IZ RPO-L2020
udostępnia opinii publicznej na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl informacje na temat jej
wyników.

Str.23

15.
Wybór projektów do
dofinansowania
Ostatnim etapem procedury
wyboru projektów do
dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020

15.

Wybór projektów do dofinansowania

Ostatnim etapem w ramach danej rundy konkursowej jest wybór projektów do dofinansowania w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w formie uchwały Zarządu
Województwa Lubuskiego.
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Str. 25

jest decyzja Zarządu
Województwa Lubuskiego
(przyjęta drogą uchwały)
IOK (KOP) listę projektów ocenionych
zawierającą przyznane oceny,
wskazując projekty, które spełniły
kryteria wyboru
projektów i:

IOK (KOP) rozstrzyga daną rundę konkursową zatwierdzając listę projektów ocenionych zawierającą
przyznane oceny, wskazując projekty, które spełniły kryteria wyboru
projektów i:

Str. 25

Po wyborze projektów do
dofinansowania na stronie
internetowej www.rpo.lubuskie.pl,
a także na portalu Funduszy
Europejskich www.fundusze
europejskie.gov.pl publikowana
jest lista projektów wybranych do
dofinansowania w ramach ww.
konkursu oraz informacja o
składzie KOP.

Po wyborze projektów do dofinansowania (w ramach danej rundy), na stronie internetowej
www.rpo.lubuskie.pl, a także na portalu Funduszy Europejskich www.fundusze europejskie.gov.pl
publikowana jest lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach ww. konkursu oraz
informacja o składzie KOP.

Str. 30

22. Zwiększenie kwoty
przeznaczonej na
dofinansowanie projektów w
konkursie

22. Zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie
Zwiększenie alokacji na konkurs może nastąpić w sytuacji, gdy w danej rundzie konkursowej z
uwagi na wyczerpanie środków, dofinansowania nie uzyskały projekty, które spełniają kryteria
wyboru projektów i uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów.

Zwiększenie alokacji na konkurs
może nastąpić w sytuacji, gdy ze
względu na wyczerpanie
środków, dofinansowania nie
uzyskały projekty, które spełniają
kryteria wyboru projektów i
uzyskały wymaganą minimalną
liczbę punktów.
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