Wykaz zmian w Ogłoszeniu, Regulaminie i Załącznikach konkursu Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-K01/22
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Część dokumentu, do
którego odnosi się
uwaga (nr strony)
Ogłoszenie
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Ogłoszenie
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Ogłoszenie
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Ogłoszenie

5

Ogłoszenie
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Regulamin, str. 1

7

Regulamin, str. 10

Lp.

Zapis przed zmianą

Zapis po zmianie

zapis dotyczący rodzaju projektów objętych
konkursem: „Konkurs może dotyczyć projektów
objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy
de minimis; Konkurs nie jest podzielony na rundy.”
zapis dotyczący terminu naboru konkursu: „Nabór
wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 5
maja 2022 r. i zakończy się w dniu 18 maja 2022 r.”
zapis
dotyczący
maksymalnego
poziomu
dofinansowania: „zgodnie ze schematem pomocy
publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą
publiczną.”
zapis dotyczący minimalnego wkładu własnego
Wnioskodawcy: „zgodnie ze schematem pomocy
publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą
publiczną.”
zapis dotyczący uzyskania dodatkowych informacji na
temat postępowania konkursowego: „Departament
Programów Regionalnych Wydział Kontraktacji
Inwestycji Publicznych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
(pokój nr: 24, 17), tel. 68 45 65 133, - 143”
zapis dotyczący terminu naboru konkursu: „Nabór
wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 5
maja 2022 r. i zakończy się w dniu 18 maja 2022 r.”
zapis
dotyczący
maksymalnego
poziomu
dofinansowania: „zgodnie ze schematem pomocy
publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą

otrzymuje brzmienie: „nie dotyczy projektów objętych
zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.
Konkurs nie jest podzielony na rundy”
otrzymuje brzmienie: „Nabór wniosków o dofinansowanie
rozpocznie się w dniu 5 maja 2022 r. i zakończy się w dniu
25 maja 2022 r.”
zostaje usunięty

zostaje usunięty

otrzymuje
brzmienie:
„Departament
Programów
Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych,
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr: 24, 17), tel. 68 45
65 143, -786”
otrzymuje brzmienie: „Nabór wniosków o dofinansowanie
rozpocznie się w dniu 5 maja 2022 r. i zakończy się w dniu
25 maja 2022 r.”
zostaje usunięty
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publiczną.”
Regulamin, str. 10
zapis dotyczący minimalnego wkładu własnego zostaje usunięty
Wnioskodawcy: „zgodnie ze schematem pomocy
publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą
publiczną.”
Regulamin, str. 16
przypis nr 7 dotyczący projektów zaprojektuj i zostaje usunięty
wybuduj: „Dopuszczalna jest realizacja projektów w
trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W tym przypadku na
moment składania wniosku o dofinansowanie
pozwolenie na budowę/decyzja o zezwoleniu na
realizacje na inwestycji drogowej/zgłoszenie robót
budowlanych niewymagających pozwolenia na
budowę nie jest wymagane.”
Załącznik
Katalog brak
wstawiony zostaje nagłówek: „W przypadku projektów
Kosztów Kwalifikowanych,
realizowanych ze środków instrumentu REACT-EU w
str. 1
ramach OP 11. REACT EU – Wspiera Lubuskie, wydatki na
ukończone fizycznie lub w pełni zrealizowane operacje
kwalifikują się do wsparcia, pod warunkiem, że dane
operacje rozpoczęto od dnia 1 lutego 2020 r.”
Załącznik
Katalog zapis dotyczący okresu kwalifikowalności wydatków: zostaje usunięty
Kosztów Kwalifikowanych, „Z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy
str. 1
publicznej, początkiem okresu kwalifikowalności
wydatków jest 1 stycznia 2014 r.”
Załącznik
Katalog zapis dotyczący kwalifikowanych projektów: „Do zostaje usunięty
Kosztów Kwalifikowanych, wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które
str. 1
nie zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót
budowlanych) lub w pełni zrealizowane (w przypadku
dostaw i usług) przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu,
niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane
płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę – z
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zastrzeżeniem zasad pomocy publicznej.”
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Załącznik
Katalog zapis dotyczący daty obowiązujących wytycznych:
Kosztów Kwalifikowanych, „Ocena kwalifikowalności wydatku polega na
str. 1
analizie jego poniesienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa unijnego i prawa krajowego,
Umową o dofinansowanie, Wytycznymi Ministra
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21
grudnia 2020 r. (zwanymi dalej Wytycznymi) oraz
zmianami powyższych Wytycznych (w tym częściowe
zawieszenie ich stosowania) zatwierdzonymi w dniu 7
stycznia 2021 r. oraz innymi dokumentami, do
których stosowania Beneficjent zobowiązuje się w
Umowie o dofinansowanie”.
Załącznik
Katalog przypis nr 1 dotyczący okresu kwalifikowalności: „W
Kosztów Kwalifikowanych, zakresie projektów objętych pomocą publiczną
str. 1
rozpoczęcie okresu kwalifikowalności wydatków
wynikać będzie z właściwych przepisów dotyczących
pomocy publicznej – przy czym, w ramach niniejszego
konkursu nie przewiduje się wsparcia projektów, które
objęte są pomocą publiczną (brak pomocy publicznej
na pierwszym poziomie: Instytucja Zarządzająca
RPO-L2020 – Beneficjent).”

otrzymuje brzmienie: „Ocena kwalifikowalności wydatku
polega na analizie jego poniesienia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa unijnego i prawa krajowego, Umową o
dofinansowanie, Wytycznymi Ministra Finansów, Funduszy i
Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 z dnia 21 grudnia 2020 r. (zwanymi dalej Wytycznymi)
oraz zmianami powyższych Wytycznych (w tym częściowe
zawieszenie ich stosowania) obowiązującymi od dnia 16
grudnia 2021 r. oraz innymi dokumentami, do których
stosowania Beneficjent zobowiązuje się w Umowie o
dofinansowanie”.
zostaje usunięty
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