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Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.04.03.04-IP.03-02-035/15  

dla Poddziałania 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe –ZIT AW 

Zmiany obowiązują od 2 lutego 2016 r. 

Regulamin 

Lp. Strona, 
punkt tabeli 

Przed zmianą Po zmianie 

1 Str. 14, pkt 
15 (akapit 
pierwszy) 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za 
pośrednictwem aplikacji - Generator Wniosków – dostępnym na 
stronie http://gwnd.dolnyslask.pl/  
i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od 
godz. 8.00 dnia 7 stycznia 2016 r. do godz. 15.00 dnia 5 lutego 
2016 r. (…) 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem 
aplikacji - Generator Wniosków – dostępnym na stronie 
http://gwnd.dolnyslask.pl/  
i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 
8.00 dnia 7 stycznia 2016 r. do godz. 15.00 dnia 4 marca 2016 r. (…) 

2 Str. 22 pkt 
26 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2016 r. 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2016 r. 

3 Str. 16, pkt 
18 

Wzór umowy  

o dofinansowanie projektu:  

Wzór umowy o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana  
z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i jest 

zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu     
 

Wzór umowy zawiera wszystkie postanowienia wymagane 
przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o 
finansach publicznych, określające elementy umowy o 
dofinansowanie.  
Wzór umowy uwzględnia prawa i obowiązki beneficjenta oraz 
właściwej instytucji udzielającej dofinansowania. 

Wzór umowy/decyzji 

o dofinansowanie projektu:  

Wzór umowy i wzór decyzji o dofinansowanie projektu, która będzie 
zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania 
stanowią odpowiednio załącznik nr 2a i 2b do niniejszego Regulaminu i są 

zamieszczone na stronie  www.ipaw.walbrzych.eu     
 

Wzór umowy/decyzji zawiera wszystkie postanowienia wymagane 
przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach 
publicznych, określające elementy umowy/decyzji o dofinansowanie.  
Wzór umowy/decyzji uwzględnia prawa i obowiązki beneficjenta oraz 
właściwej instytucji udzielającej dofinansowania. 

 

http://www.ipaw.walbrzych.eu/
http://www.ipaw.walbrzych.eu/
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4 Str. 18, pkt 
21 (akapit 

trzeci) 

(…) Zasady realizacji wskaźników na etapie wdrażania projektu 
oraz w okresie trwałości projektu regulują zapisy umowy o 
dofinansowanie projektu. 

(…) Zasady realizacji wskaźników na etapie wdrażania projektu oraz 
w okresie trwałości projektu regulują zapisy umowy/decyzji o 
dofinansowanie projektu. 

5 Str. 21, pkt 
23 ust. a 

(…) 
a) dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców, 
do momentu zawarcia z nimi umowy o dofinansowanie projektu 
albo wydania w stosunku do nich decyzji o dofinansowaniu 
projektu;  

(…) 

a) dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców, do 
momentu zawarcia z nimi umowy/wydaniem decyzji o dofinansowanie 
projektu albo wydania w stosunku do nich decyzji o dofinansowaniu 
projektu;  

6 Str. 22, pkt 
24 (akapit 
pierwszy) 

 W przypadku wyboru projektu do dofinansowania wniosek o 
dofinansowanie projektu staje się załącznikiem do umowy o 
dofinansowanie i stanowi jej integralną część.  
(…) 

W przypadku wyboru projektu do dofinansowania wniosek o 
dofinansowanie projektu staje się załącznikiem do umowy/decyzji o 
dofinansowanie i stanowi jej integralną część.  
(…) 

7 Str. 24, pkt 
29 (akapit 

5) 

(…) 
W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu przed podpisaniem 
umowy o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest do 
poddania się kontroli ex post w zakresie prawidłowości 
przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielenia 
zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu, 
zakończonych podpisaniem umowy z wykonawcą przed dniem 
decyzji IOK o wyborze projektu do dofinansowania. Do czasu 
zakończenia przedmiotowej kontroli nie ma możliwości podpisania 
z Wnioskodawcą umowy o dofinansowanie projektu. 

(…) 
W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu przed podpisaniem 
umowy/wydaniem decyzji o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany 
jest do poddania się kontroli ex post w zakresie prawidłowości 
przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielenia zamówień 
publicznych, związanych z realizacją projektu, zakończonych podpisaniem 
umowy z wykonawcą przed dniem decyzji IOK o wyborze projektu do 
dofinansowania. Do czasu zakończenia przedmiotowej kontroli nie ma 
możliwości podpisania z Wnioskodawcą umowy/wydania decyzji o 
dofinansowanie projektu. 

8 Str. 25, pkt 
30 (akapit 
czwarty) 

 (…) 
Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu 
Wnioskodawca (oraz każdy z partnerów) składa oświadczenie o 
kwalifikowalności podatku VAT  
w ramach realizowanego projektu oraz zobowiązuje się do zwrotu 
zrefundowanej części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją 
przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez 
Wnioskodawcę lub partnerów. 

(…) 

Na etapie podpisywania umowy/wydawania decyzji o dofinansowanie 
projektu Wnioskodawca (oraz każdy z partnerów) składa oświadczenie o 
kwalifikowalności podatku VAT  
w ramach realizowanego projektu oraz zobowiązuje się do zwrotu 
zrefundowanej części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją 
przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez Wnioskodawcę 
lub partnerów. 
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9 Str. 26, pkt 
32 (akapit 

trzeci) 

(…) Beneficjent projektu, będący stroną umowy o dofinansowanie, 
pełni rolę partnera wiodącego. Niezależnie od podziału zadań i 
obowiązków w ramach partnerstwa, odpowiedzialność za 
prawidłową realizację projektu ponosi Beneficjent jako strona 
umowy o dofinansowanie.  

(…) 

(…) Beneficjent projektu, będący stroną umowy/decyzji o dofinansowanie, 
pełni rolę partnera wiodącego. Niezależnie od podziału zadań i 
obowiązków w ramach partnerstwa, odpowiedzialność za prawidłową 
realizację projektu ponosi Beneficjent jako strona umowy/decyzji 
o dofinansowanie.  

(…) 

 

Załączniki do regulaminu 

Lp. Strona, 
punkt tabeli 

Przed zmianą Po zmianie 

10 Załącznik nr 
2 

Przypis nr 1 

Umowę o dofinansowanie projektu stosuje się dla 

projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 2-

7 wdrażanego (…) 

Umowę o dofinansowanie projektu stosuje się dla projektów 

realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 2-7 wdrażanych (…) 

1
0
1 

11 

Załącznik nr 
2, część 

dotycząca 
podstaw 

prawnych, 
pkt. k ) 

k) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 
Dolnośląskiego, zawartego na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 
1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. 
zm.) (…)  

k) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego, 
zawartego na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 
2014 r., Nr 1649, z późn. zm.) (…) 

12 Załącznik nr 
2 

§ 1, pkt 5 

5) „danych osobowych” – należy przez to rozumieć dane 
osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1182, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o ochronie 
danych osobowych”; 

5) „danych osobowych” – należy przez to rozumieć dane osobowe 
w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) zwanej 
dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”; 

1 

13 

Załącznik nr 
2 

§ 16 ust. 5 

5. W każdym przypadku, gdy Beneficjent nie jest 
obowiązany do stosowania ustawy regulującej udzielanie 
zamówień publicznych oraz w przypadku ustawowego 

5. W każdym przypadku, gdy Beneficjent nie jest obowiązany do 
stosowania ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych 
oraz w przypadku ustawowego wyłączenia obowiązku jej 
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 wyłączenia obowiązku jej stosowania Beneficjent – przy 
wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót 
budowlanych przewidzianych w ramach realizowanego 
Projektu – jest zobowiązany do przestrzegania zasady 
konkurencyjności i stosowania Wytycznych, o których 
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, a w tym zakresie w 
szczególności do: 

1) wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej 
korzystną ofertę, 

2) przestrzegania przy wyborze wykonawcy i 
wydatkowaniu przez Beneficjenta środków, prawa 
wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie 
zapewnienia zasad przejrzystości, jawności 
prowadzonego postępowania, ochrony uczciwej 
konkurencji, swobody przepływu kapitału, 
towarów, dóbr i usług oraz równości szans 
wykonawców na rynku ofert (w tym w 
szczególności upublicznienia oferty, dostępu do 
informacji o ofercie, minimalnej ilości ważnych 
ofert, analizy ważnych ofert, równego i 
niedyskryminacyjnego traktowania wykonawców, 
pisemności postępowania), 

3) dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia 
konfliktu interesów rozumianego jako brak 
bezstronności i obiektywizmu przy wyłanianiu 
przez Beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, 
dostaw lub robót budowlanych w ramach 
realizowanego Projektu, 

4) dokumentowania ww. czynności i udostępniania 
wszelkich dowodów dotyczących udzielania 

stosowania Beneficjent – przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, 
dostaw lub robót budowlanych przewidzianych w ramach 
realizowanego Projektu – jest zobowiązany do przestrzegania i 
stosowania Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 
Umowy, a w tym zakresie w szczególności do: 

1) wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną 
ofertę, 

2) przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu 
przez Beneficjenta środków, prawa wspólnotowego 
i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad 
przejrzystości, jawności prowadzonego postępowania, 
ochrony uczciwej konkurencji, swobody przepływu 
kapitału, towarów, dóbr i usług oraz równości szans 
wykonawców na rynku ofert (w tym w szczególności 
upublicznienia oferty, dostępu do informacji o ofercie, 
minimalnej ilości ważnych ofert, analizy ważnych ofert, 
równego i niedyskryminacyjnego traktowania 
wykonawców, pisemności postępowania), 

3) dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu 
interesów rozumianego jako brak bezstronności 
i obiektywizmu przy wyłanianiu przez Beneficjenta 
wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót 
budowlanych w ramach realizowanego Projektu, 

4) dokumentowania ww. czynności i udostępniania 
wszelkich dowodów dotyczących udzielania zamówienia 
na żądanie IPAW lub innych upoważnionych organów, 

5) upubliczniania zapytań ofertowych w Bazie 
Konkurencyjności Funduszy Europejskich dostępnej na 
stronie internetowej 
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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zamówienia na żądanie IPAW lub innych 
upoważnionych organów, 

5) przekazywania IPAW dokumentacji zakończonych 
postępowań o udzielenie zamówienia w terminie 
7 dni od zawarcia umowy z wykonawcą oraz 
aneksu do tej umowy w terminie, 7 dni od dnia 
jego zawarcia. Wykaz i forma w jakiej 
dokumentacja ma zostać złożona podany jest do 
wiadomości na stronie internetowej 
www.ipaw.walbrzych.eu. 

gov.pl, w przypadku zamówień, których wartość 
przekracza 50 000 PLN netto, 

6) przekazywania IPAW dokumentacji zakończonych 
postępowań o udzielenie zamówienia w terminie 7 dni od 
zawarcia umowy z wykonawcą oraz aneksu do tej umowy 
w terminie, 7 dni od dnia jego zawarcia. Wykaz i forma w 
jakiej dokumentacja ma zostać złożona podany jest do 
wiadomości na stronie internetowej 
www.ipaw.walbrzych.eu. 
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Załącznik nr 
2 

§ 16 ust. 6 

6. W przypadku wydatków o wartości do 50 000 PLN netto 

włącznie, Beneficjent jest zobowiązany do dokonania i 

udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez 

upublicznienie zapytania ofertowego na stronie 

internetowej Beneficjenta lub innej powszechnie 

dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań 

ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. Nie 

spełnienie powyższego wymogu może skutkować 

nałożeniem korekty finansowej zgodnie z zapisami 

Taryfikatora. 

6. W przypadku ponoszenia wydatków o wartości od 20 000 PLN 

do 50 000 PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług 

oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się 

zasady konkurencyjności,  Beneficjent jest zobowiązany do 

dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej 

poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie 

internetowej Beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie 

przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu 

wybrania najkorzystniejszej oferty. W przypadku gdy w odpowiedzi 

na zapytanie ofertowe wpłynie tylko jedna oferta, dopuszcza się 

zawarcie umowy z oferentem, który złożył ofertę.  

W przypadku gdy nie wpłynie żadna oferta dopuszcza się zawarcie 

umowy z dowolnie wybranym oferentem. Nie spełnienie 

powyższego wymogu może skutkować nałożeniem korekty 

finansowej zgodnie z zapisami Taryfikatora. 

15 Załącznik nr 
2 

7. Na Beneficjencie spoczywa obowiązek gromadzenia i 

przedstawiania IPAW lub innym podmiotom 

uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, 

7. W przypadku ponoszenia wydatków o wartości poniżej 20 
000 PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług oraz w 
przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się 

http://www.ipaw.walbrzych.eu/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.ipaw.walbrzych.eu/
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§ 16 ust. 7, 
8, 9 

dowodów, które potwierdzą spełnienie określonych 

wymogów. 

8. Obowiązki, o których mowa w niniejszym paragrafie 

dotyczą odpowiednio również Partnera, w zakresie tej 

części Projektu, za której realizację jest odpowiedzialny, 

zgodnie z porozumieniem lub umową partnerską zawartą 

z Beneficjentem.1  

9. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta lub Partnera 

w ramach realizowanego Projektu zasad zapewniania 

konkurencyjności prowadzonych postępowań o 

udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie 

ustawy, regulującej udzielanie zamówień publicznych lub 

Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, § 

13 Umowy stosuje się odpowiednio. 

 

zasady konkurencyjności,  Beneficjent jest zobowiązany do 
dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co 
najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na 
tablicy ogłoszeniowej umieszczonej w siedzibie Beneficjenta 
w miejscu ogólnie dostępnym lub rozesłania zapytania do 
trzech oferentów lub porównania ofert dostępnych na 
stronie internetowej potencjalnego oferenta. 
Przeprowadzone postępowanie powinno umożliwić 
porównanie przynajmniej trzech ofert w  celu wybrania 
najkorzystniejszej oferty. Nie spełnienie powyższego 
wymogu może skutkować nałożeniem korekty finansowej 
zgodnie z zapisami Taryfikatora.  

8. Na Beneficjencie spoczywa obowiązek gromadzenia i 
przedstawiania IPAW lub innym podmiotom uprawnionym 
na podstawie odrębnych przepisów, dowodów, które 
potwierdzą spełnienie określonych wymogów. 

9. Obowiązki, o których mowa w niniejszym paragrafie dotyczą 
odpowiednio również Partnera, w zakresie tej części 
Projektu, za której realizację jest odpowiedzialny, zgodnie z 
porozumieniem lub umową partnerską zawartą 
z Beneficjentem.1  

10. W przypadku naruszenia przez Beneficjenta lub Partnera w 
ramach realizowanego Projektu zasad zapewniania 
konkurencyjności prowadzonych postępowań o udzielenie 
zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy, 
regulującej udzielanie zamówień publicznych lub 
Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, § 13 
Umowy stosuje się odpowiednio. 

                                                           
1 Zapis dotyczy każdego z Partnerów i znajduje zastosowanie w przypadku, gdy Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa. 
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16 Załącznik nr 
2 

§ 22 ust. 9 
pkt d) 

d) gromadzenia i przesyłania danych dotyczących osób 

zatrudnionych przy realizacji Projektu tzw. bazy personelu, 

zgodnie z zakresem wskazanym w Wytycznych, o których 

mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy. 

d) gromadzenia i przesyłania danych dotyczących osób 

zatrudnionych przy realizacji Projektu tzw. bazy personelu, zgodnie 

z zakresem wskazanym w Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 

pkt 3 Umowy. 

17 Załącznik nr 
2 

§ 22 ust. 17 

17. Beneficjent, po uzyskaniu zgody osób zatrudnionych 

przy realizacji Projektu na przetwarzanie dotyczących tych 

osób danych osobowych, zobowiązuje się do 

wprowadzania na bieżąco do SL2014 następujących danych 

w zakresie angażowania personelu Projektu, w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków określonych w 

Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy (…) 

17. Beneficjent, po uzyskaniu zgody osób zatrudnionych przy 

realizacji Projektu na przetwarzanie dotyczących tych osób danych 

osobowych, zobowiązuje się do wprowadzania na bieżąco do 

SL2014 następujących danych w zakresie angażowania personelu 

Projektu, w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w 

Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy (…) 

18 Załącznik nr 
2 

§ 27 ust. 2 
pkt. 5) 

5) nie przestrzega przepisów o zamówieniach w zakresie, w 

jakim obowiązująca ustawa regulująca udzielanie 

zamówień publicznych lub Wytyczne, o których mowa w § 

5 ust. 1 pkt 2 Umowy, mają zastosowanie do Beneficjenta i 

realizowanego zamówienia w Projekcie lub nie przestrzega 

zasad określonych w § 16 ust. 5 i ust. 6 Umowy, przy 

wydatkowaniu środków w ramach realizowanego Projektu; 

5) nie przestrzega przepisów o zamówieniach w zakresie, w jakim 

obowiązująca ustawa regulująca udzielanie zamówień publicznych 

lub Wytyczne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, mają 

zastosowanie do Beneficjenta i realizowanego zamówienia w 

Projekcie lub nie przestrzega zasad określonych w § 16 ust. 5, ust 6 

i ust. 7 Umowy, przy wydatkowaniu środków w ramach 

realizowanego Projektu; 

19 Załącznik nr 
2 

Załącznik 2. Wzór umowy o dofinansowanie projektu z 

załącznikami 

Załącznik 2a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu z 

załącznikami 

Załącznik 2b. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu z załącznikami 

Uzasadnienie 

Zmiany w Regulaminie konkursu nr RPDS.04.03.04-IP.03-02-035/15 dla Poddziałania 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe –ZIT polegają na: 
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– zmianie terminu zakończenia naboru wniosków z dnia 5 lutego 2016 r. na dzień 4 marca 2016 r., co wynika ze zgłaszanych przez 
Wnioskodawców problemów z prawidłowym działaniem Generatora wniosków aplikacyjnych związanych z trwającymi pracami 
udoskonalającymi system; 

– zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z czerwca 2016 r. na lipiec 2016 r., co wynika z wydłużenia o miesiąc terminu naboru 
wniosków; 

– wprowadzeniu Załącznika 2b. Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z załącznikami, co podyktowane jest potrzebą dostosowania 
dokumentacji konkursowej do różnych typów beneficjentów Poddziałania 4.3.4 ZIT AW; 

– zmianie numeracji Załącznika nr 2. Wzór umowy o dofinansowanie projektu z załącznikami, który staje się załącznikiem nr 2a; 

– uwzględnieniu w zapisach Regulaminu konkursu Załącznika 2b. Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu wraz z załącznikami  

– uszczegółowieniu i zaktualizowaniu Wzoru umowy o dofinansowanie projektu z załącznikami, m.in. z uwagi na prowadzenie obowiązku 
upubliczniania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. 

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.  

 

Załączniki: 

1. Regulamin konkursu nr RPDS.04.03.04-IP.03-02-035/15 – tekst jednolity. 

2. Załącznik nr 2a do Regulaminu konkursu Wzór umowy o dofinansowanie projektu z załącznikami – tekst jednolity. 

3. Załącznik nr 2b do Regulaminu konkursu Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu z załącznikami. 

4. Ogłoszenie o konkursie – tekst jednolity. 

 


