
Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-294/18 

dla Poddziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW 

(TYP B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców) 

Zmiany obowiązują od 9 października 2018 r.  

Regulamin 

Lp. Strona, 
punkt tabeli 

Przed zmianą Po zmianie 

1. Str. 20, pkt 
10 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za 

pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o 

dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-

ipaw.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego 

konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 30 kwietnia 2018 r. do 

godz. 15.00 dnia 31 października  2018 r.  

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i 

złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie 

trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania 

wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję 

oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia 

możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.   

Ponadto ww. terminie do godz. 15.00 dnia 31 października 

2018 r.  do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem 

aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na 

stronie https://snow-ipaw.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach 

niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 30 kwietnia 2018 r. 

do godz. 15.00 dnia 30 listopada 2018 r.  

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia 

wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru 

wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie 

projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System 

umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, 

a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.   

Ponadto ww. terminie do godz. 15.00 dnia 30 listopada 2018 r.  do 

siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z 

aplikacji Generator Wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej 

czytelnym podpisem/-ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób 
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wydrukowanej z aplikacji Generator Wniosków papierowej 

wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/-ami lub parafą 

i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/-ych do 

reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi 

załącznikami).   

(…) 

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z 

podpisanymi załącznikami).   

(…) 

Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-

2020 dla naboru nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-294/18 

Lp. Strona, 
punkt tabeli 

Przed zmianą Po zmianie 

2. Sekcja B1, 
str. 17 

(…) 
W przypadku zaznaczenia opcji „Częściowo” i rozliczania 
podatku VAT w projekcie np. w oparciu o art. 86/art. 90 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 z późn. zm.), należy właściwie 
określić wysokość kwalifikowanego podatku VAT, w 
odniesieniu do części, co do której nie ma prawnej możliwości 
jego odliczenia. W przypadku ustalania kwalifikowalności 
podatku VAT w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 86 
ust. 2a/art. 90 ust. 2 ww. ustawy, wysokość wydatków 
kwalifikowanych związanych z podatkiem VAT należy określić 
w oparciu o ww. proporcję, wyliczoną zgodnie z zapisami 
ustawy. Każdy z podmiotów zaangażowanych w realizację 
projektu może określić kwalifikowalność VAT na poziomie 
niższym, niż wynika to z wyliczonej proporcji, jeżeli przewiduje 
zmianę ww. proporcji w okresie realizacji projektu oraz w 
okresie, w którym będzie przysługiwało prawo do korygowania 
VAT (takie postępowanie może uchronić od ew. zwrotu 
środków wraz z należnymi odsetkami liczonymi jak dla 
zaległości podatkowych w przypadku corocznej zmiany 
proporcji). 
(…) 

(…) 
Podatek VAT w stosunku do wydatków, dla których podatek ten 
odliczany jest częściowo na podstawie art. 86 ust. 2a/art. 90 ust.2 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jest 
w całości niekwalifikowalny.  
W przypadku kwalifikowalnego podatku VAT w projekcie 

Beneficjent jest zobligowany ustanowić przejrzysty system 

ewidencjonowania tego podatku, tak aby był w stanie udowodnić 

w sposób niebudzący wątpliwości, że podatek VAT w projekcie 

może być kwalifikowalny.    

(…) 

 



3.  Sekcja 
Pozostałe 
informacje, 
str. 53 

(…) 
W przypadku Działania 1.3, Schematu 1.3 B w punkcie tym 
należy zawrzeć następujące informacje:  
• Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska  

• Zagrożenia realizacji projektu  

• Wpływ projektu na przywracanie i utrwalanie ładu 
przestrzennego  

• Zgodność z RSI  

• Strategia wykorzystania infrastruktury  

• Współfinansowanie projektu ze źródeł prywatnych  

• Wielkość wkładu własnego  

• Inkubacja przedsiębiorczości  

(…) 

(…) 

W przypadku Działania 1.3, Schematu 1.3 B w punkcie tym 
należy zawrzeć następujące informacje:   

• Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska   

• Zagrożenia realizacji projektu   

• Zgodność z RSI   

• Strategia wykorzystania infrastruktury   

• Współfinansowanie projektu ze źródeł prywatnych   

• Wielkość wkładu własnego   

• Inkubacja przedsiębiorczości  

 

(…) 

Załączniki do Wniosku o dofinansowanie  
 

• Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT  

• Oświadczenie Partnera o kwalifikowalności podatku VAT  

• Oświadczenie Podmiotu realizującego projekt o kwalifikowalności podatku VAT  

Uzasadnienie 

Zmiany w Regulaminie konkursu nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-294/18 polegają na: 

- wydłużeniu terminu zakończenia składania wniosków o dofinansowanie projektów z 31 października 2018 r. na 30 listopada 2018 r.; 

- zmianie zapisów dokumentacji konkursowej dotyczących kwalifikowalności podatku VAT w projekcie w Instrukcji wypełniania wniosku… oraz w załącznikach do 

wniosku o dofinansowanie projektów dotyczących kwalifikowalności podatku VAT;  

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.  

ZMIANY DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT WYMIENIONE POWYŻEJ, ZOSTANĄ RÓWNIEŻ WPROWADZANE DO UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO 

UMOWY NAJPÓŹNIEJ PO ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU. BENEFICJENT, KTÓREGO PROJEKT ZOSTANIE WYBRANY DO DOFIANNSOWANIA, OTRZYMA WRAZ Z INFORMACJĄ O WYBORZE PROJEKTU 

DO DOFINANSOWANIA INFORMACJĘ, O ZAKRESIE ZMIAN WPROWADZONYCH DO UMOWY O DOFINASOWANIE. 

 

Załączniki: 



1. Regulamin konkursu nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-294/18– tekst jednolity; 

2. Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-294/18– tekst jednolity. 

 

 

 

 

 
 


