
    

 

 

Komunikat z 3 października 2019 roku 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego 

Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca informują, że w ramach naboru wniosków nr 

RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/18 o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: 

Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje 

Działania 3.1 Kształcenie i edukacja 

Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 
ramach BOF 

oraz 

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 

Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF. 

Typ projektu zintegrowanego: Edukacja elementarna 

 
zmianie uległ Regulamin konkursu w następującym zakresie: 

A. CZĘŚĆ WSPÓLNA (EFS + EFRR) 
w pkt. 3.1.5 - zmiana opisu w części dotyczącej typu projektu nr  1 i 2 EFS: 
 
Było: 
UWAGA: W przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków 
trwałych, jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%. 
Koszty inwestycyjne, czyli wydatki na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i 
wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu mogą być finansowane jedynie 
ze środków EFRR. 
 
Jest: 
UWAGA: W przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków 
trwałych, jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%. 
Koszty inwestycyjne, czyli wydatki na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i 
wyższej niż 10 000 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu mogą być finansowane 
jedynie ze środków EFRR. 
 
B. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE EFS  
 
Było:  
7.1.9 W przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych 
(o wartości jednostkowej powyżej 3 500 PLN netto), jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach 
EFS wynosi 0%.  



 
Jest:  
7.1.9 W przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych 
(o wartości jednostkowej powyżej 10 000 PLN netto), jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach 
EFS wynosi 0%.  
 
 
Uzasadnienie: Wprowadzone zmiany są konieczne z powodu aktualizacji Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
 

IX. ZAŁĄCZNIKI (EFS) 

Zaktualizowany został Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) 

oraz  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS.  

Aktualizacja Wzoru wniosku wynika z udostępnienia nowej wersji GWA EFS (wersja 2.1.4 i 2.1.5), 

natomiast zmiany w Instrukcji dotyczą dostosowania zapisów dokumentu do zaktualizowanych 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

przede wszystkim w zakresie: 

 rozliczania projektów w uparciu o uproszczone metody,  

 definicji personelu projektu, 

 zwiększenie wartości progu środka trwałego wliczanego do limitu określonego w SZOOP. 

 
 
Nowy Regulamin konkursu obowiązuje od 3 października 2019 r.  
 

Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ nabór na II etap oceny nie został 

jeszcze zamknięty i nie wpłynął do tej pory żaden wniosek. 


