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Białystok, 7 lipca 2020 r. 

 

Wykaz zmian w Regulaminie Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

na lata 2014-2020 (Regulaminie konkursu), Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 

województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy) 

(Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-002/20)  

 

Dokument/punkt 

w dokumencie, 

którego dotyczy 

zmiana 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Uzasadnienie 

Regulamin 

konkursu, 

rozdział 4. Budżet 

działania i 

konkursu, str. 6 

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego 

konkursu przeznacza się środki 

w wysokości nie większej niż  5 000 000,00 PLN, z 

czego: 

e) w ramach V rundy konkursu (lipiec 2020 r.) 

przeznacza się środki w wysokości 

nie większej niż 500 000,00 PLN, w tym 

25 000,00 PLN rezerwy na odwołania; 

f) w ramach VI rundy konkursu (sierpień 2020 

r.) przeznacza się środki w wysokości 

nie większej niż 500 000,00 PLN, w tym 

25 000,00 PLN rezerwy na odwołania; 

g) w ramach VII rundy konkursu (wrzesień 

2020 r.) przeznacza się środki w wysokości 

nie większej niż 500 000,00 PLN, w tym 

25 000,00 PLN rezerwy na odwołania; 

h) w ramach VIII rundy konkursu (październik 

2020 r.) przeznacza się środki w wysokości 

Na dofinansowanie projektów w ramach 

niniejszego konkursu przeznacza się środki 

w wysokości nie większej niż  5 000 000,00 PLN, 

z czego: 

e) w ramach V rundy konkursu (lipiec – 

sierpień 2020 r.) przeznacza się środki w 

wysokości nie większej niż 1 000 000,00 

PLN, w tym 50 000,00 PLN rezerwy na 

odwołania; 

f) w ramach VI rundy konkursu (wrzesień – 

październik 2020 r.) przeznacza się środki 

w wysokości nie większej niż 

1.000 000,00 PLN, w tym 50 000,00 PLN 

rezerwy na odwołania; 

g) w ramach VII rundy konkursu (listopad – 

grudzień 2020 r.) przeznacza się środki w 

wysokości nie większej niż 1 000 000,00 

PLN, w tym 50 000,00 PLN rezerwy na 

odwołania; 

Wprowadzona zmiana 

ma na celu usprawnienie 

obsługi administracyjnej 

konkursu w sytuacji 

znacznego obciążenia IOK 

wywołanego koniecznością 

pracy w systemie zdalnym 

oraz obsługą dodatkowych 

naborów związanych 

z przeciwdziałaniem 

negatywnym skutkom 

gospodarczym COVID-19. 
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nie większej niż 500 000,00 PLN, w tym 

25 000,00 PLN rezerwy na odwołania; 

i) w ramach IX rundy konkursu (listopad 2020 

r.) przeznacza się środki w wysokości 

nie większej niż 500 000,00 PLN, w tym 

25 000,00 PLN rezerwy na odwołania; 

j) w ramach X rundy konkursu (grudzień 2020 

r.) przeznacza się środki w wysokości 

nie większej niż 500 000,00 PLN, w tym 

25 000,00 PLN rezerwy na odwołania; 

 

Regulamin 

konkursu, 

rozdział 4. Budżet 

działania i 

konkursu, str. 6 

Po rozstrzygnięciu danej rundy konkursu IZ RPOWP 

2014-2020 może zwiększyć kwotę środków 

przeznaczoną na dofinansowanie projektów, które 

spełniają kryteria wyboru.  

 

Po rozstrzygnięciu danej rundy konkursu IZ 

RPOWP 2014-2020 może zwiększyć kwotę 

środków przeznaczoną na dofinansowanie 

projektów, które spełniają kryteria wyboru, pod 

warunkiem dostępności środków w ramach 

Poddziałania.  

Wprowadzone zmiany mają 

na celu doprecyzowanie 

zapisów Regulaminu 

konkursu. 

Regulamin 

konkursu, 

rozdział 7, 

Podmioty 

uprawnione, 

str.10 

 

Nie dotyczy Dodano zapis: 

Osoby fizyczne posiadające „stałe miejsce 

prowadzania działalności gospodarczej” 

w woj. podlaskim a nieposiadające „adresu do 

doręczeń” i/lub „dodatkowego stałego miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej” w woj. 

podlaskim winny przedstawić jednoznaczne 

informacje i/lub dokumenty potwierdzające 

faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej 

na terenie województwa podlaskiego. Korzystanie 

przez przedsiębiorcę z tzw. „wirtualnego biura” (tj. 

usługi outsourcingu obsługi biurowej, bez 

konieczności fizycznej obecności przedsiębiorstwa 

w danym miejscu) zlokalizowanego na terenie 

Wprowadzone zmiany mają 

na celu doprecyzowanie 

zapisów Regulaminu 

konkursu. 
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województwa podlaskiego nie spełnia warunku 

kwalifikowalności Wnioskodawcy. 

Regulamin 

konkursu, 

rozdział 10. 

Kwalifikowalność 

wydatków, str. 13  

Nie dotyczy Dodano zapis:  

Szacowanie wartości zamówienia 

Podstawą ustalenia wartości zamówienia w ramach 

projektu jest całkowite szacunkowe 

wynagrodzenie wykonawcy netto, tj. bez podatku 

od towarów i usług (VAT), ustalone z należytą 

starannością, dokumentowane w sposób 

zapewniający właściwą ścieżkę audytu, np. w 

notatce z szacowania.  

Ustalenie wartości zamówienia (wydatków 

kwalifikowanych) jest niezbędne dla zastosowania 

właściwej, zgodnej z zapisami Wytycznych 

kwalifikowalności, procedury udzielenia 

zamówienia  (wyłonienia wykonawcy), tj.: 

- w przypadku zamówień o wartości do 50 

tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku 

od towarów i usług (VAT) – zgodnej 

z rozeznaniem rynku; 

- w przypadku gdy wartość zamówienia 

przekracza 50 tys. PLN netto, 

tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) 

– zgodnej z zasadą konkurencyjności.  

Notatka z szacowania winna zawierać informacje 

co do sposobu dokonania szacowania wydatków 

kwalifikowanych i wartości oszacowanego 

wynagrodzenia netto.  

Opis przedmiotu zamówienia winien 

uwzględniać kluczowe elementy wpływające 

na koszt realizacji usługi doradczej (w zależności 

Wprowadzone zmiany mają 

na celu doprecyzowanie 

zapisów Regulaminu 

konkursu. 
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od specyfiki usługi oraz przedsiębiorstwa, mogą 

być to przykładowo wielkość przedsiębiorstwa, 

złożoność struktury organizacyjnej, konieczność 

zaangażowania dodatkowych zasobów, specjalne 

oczekiwania itp.,) co warunkuje liczbę jednostek 

czasu pracy eksperta. Brak uwzględnienia 

powyższego w opisie przedmiotu usługi 

lub argumentacja opierająca się wyłącznie 

na stawce i czasie pracy eksperta może skutkować 

brakiem możliwości oceny kwalifikowalności 

wydatków/ prawidłowości oszacowania wydatków 

kwalifikowalnych. Dotyczy to szczególnie 

sytuacji, gdy wysokość wydatku kwalifikowanego 

sięga wskazanego w Katalogu prorozwojowych 

usług doradczych kosztu maksymalnego usługi. 

Kryteriach wyboru projektów (Załącznik 

do uchwały nr 1/2019 Komitetu Monitorującego 

RPOWP 2014-2020 z dn. 18 stycznia 2019 r.). 

przewidują  możliwość korekty w zakresie 

zmniejszenia wartości kosztów kwalifikowalnych.  

Z uwagi na specyfikę wsparcia w ramach 

Poddziałania 1.4.1 Typu projektu 1A Usługi 

doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz 

podlaskich MŚP (model popytowy), wybór 

Wykonawcy odbywa się przed złożeniem wniosku 

o dofinansowanie, zgodnie z ustaloną na etapie 

szacowania wartości zamówienia procedurą.  

Regulamin 

konkursu, 

rozdział 12. 

Forma konkursu 

str. 16 

Przedmiotowy nabór wniosków jest podzielony na  

dziesięć miesięcznych rund konkursowych 
(luty/marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, 

sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 

2020). 

Przedmiotowy nabór wniosków jest podzielony na 

siedem rund konkursowych (luty/marzec, 

kwiecień, maj, czerwiec, lipiec/sierpień, 

wrzesień/październik, listopad/grudzień 2020). 

Wprowadzona zmiana 

ma na celu usprawnienie 

obsługi administracyjnej 

konkursu w sytuacji 

znacznego obciążenia IOK 

wywołanego  koniecznością 
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pracy w systemie zdalnym 

oraz obsługą dodatkowych 

naborów związanych z 

przeciwdziałaniem 

negatywnym skutkom 

gospodarczym COVID-19. 

Regulamin 

konkursu, 

rozdział 13. 

Proces wyboru 

projektów, str. 17  

 

1. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu:  
Lp. Numer 

rundy 

Termin naboru Orientacyjny 

termin 

rozstrzygnięcia 

5.  Runda V lipiec 2020 r. listopad 2020 r. 

6.  Runda VI sierpień 2020 r. grudzień 2020 r. 

7.  Runda VII wrzesień 2020 r. styczeń 2021 r. 

8.  Runda VIII październik 2020 r. luty 2021 r.  

9.  Runda IX listopad 2020 r. marzec 2021 r.  

10.  Runda X grudzień 2020 r.  kwiecień 2021 r.  
 

2. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu:  
Lp. Numer 

rundy 

Termin naboru Orientacyjny 

termin 

rozstrzygnięcia 

5.  Runda V lipiec – sierpień 

2020 r. 

grudzień 2020 r. 

6.  Runda VI wrzesień – 
październik 2020 r. 

luty 2021 r. 

7.  Runda VII listopad – grudzień  

2020 r. 

kwiecień 2021 r. 

 

Wprowadzona zmiana 

ma na celu usprawnienie 

obsługi administracyjnej 

konkursu w sytuacji 

znacznego obciążenia IOK 

wywołanego  koniecznością 

pracy w systemie zdalnym 

oraz obsługą dodatkowych 

naborów związanych 

z przeciwdziałaniem 

negatywnym skutkom 

gospodarczym COVID-19. 

Regulamin 

konkursu, 

rozdział 15. 

Termin, miejsce i 

forma składania 

wniosków, str. 18 

 

Nr 

run

dy 

Data 

rozpoczęcia 

naboru 

wniosków  

w  ramach 

rundy 

Data zakończenia 

naboru wniosków  

w  ramach rundy 

(wersja 

elektroniczna) 

Data 

zakończenia 

przyjmowania 

wersji 

papierowej 

V 1 lipca 2020 

r. 

31 lipca 2020 r. do 

godz. 23:59:59 

5 sierpnia 2020 

r.  

VI 1 sierpnia 

2020 r. 

31 sierpnia 2020 r. 

do godz. 23:59:59 

3 września 2020 

r.  

VII 1 września 

2020 r. 

30 września 2020 r. 

do godz. 23:59:59 

5 października 

2020 r.  

 

Nr 

run

dy 

Data 

rozpoczęci

a naboru 

wniosków  

w  ramach 

rundy 

Data zakończenia 

naboru wniosków  

w  ramach rundy 

(wersja 

elektroniczna) 

Data 

zakończenia 

przyjmowani

a wersji 

papierowej 

V 1 lipca 2020 

r. 

31 sierpnia 2020 r. 

do godz. 23:59:59 

3 września 

2020 r.  

VI 1 września 

2020 r. 

31 października 

2020 r. do godz. 

23:59:59 

4 listopada 

2020 r.  

Wprowadzona zmiana 

ma na celu usprawnienie 

obsługi administracyjnej 

konkursu w sytuacji 

znacznego obciążenia IOK 

wywołanego  koniecznością 

pracy w systemie zdalnym 

oraz obsługą dodatkowych 

naborów związanych 

z przeciwdziałaniem 

negatywnym skutkom 

gospodarczym COVID-19. 
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VII

I 

1 

października 
2020 r. 

31 października 

2020 r. do godz. 
23:59:59 

4 listopada 2020 

r.  

IX 1 listopada 
2020 r.  

30 listopada 2020 r. 
do godz. 23:59:59 

3 grudnia 2020 
r. 

X 1 grudnia 

2020 r.  

31 grudnia 2020 r. 

do godz. 12:00:00 

7 stycznia 2021 

r. 

 

Funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana 31 

grudnia 2020 r. o godzinie 12.00. 

VII 1 listopada 

2020 r.  

31 grudnia 2020 r. 

do godz. 12:00:00 

7 stycznia 

2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana 31 

grudnia 2020 r. o godzinie 12.00 (w południe). 

Regulamin 

konkursu, 

rozdział 19. 

Ocena formalno-

merytoryczna i 

ogłoszenie 

wyników, str. 21 

7. Wnioskodawca może nie zostać wezwany do 

poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie 

określonym w kryteriach wyboru projektów, 

jeżeli wniosek nie spełnia innych kryteriów 

w zakresie nie podlegającym poprawie lub jeżeli 

w wyniku dokonanej oceny wstępnej w ramach 

kryteriów różnicujących oceniający stwierdzą, iż 

projekt nie uzyskałby wymaganej liczby 

punktów (nie uzyskałby oceny pozytywnej). 

7. Wnioskodawca może nie zostać wezwany do 

poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie 

określonym w kryteriach wyboru projektów, 

jeżeli wniosek nie spełnia innych kryteriów 

w zakresie nie podlegającym poprawie lub 

jeżeli w wyniku dokonanej oceny wstępnej 

w ramach kryteriów merytorycznych 

oceniający stwierdzą, iż projekt nie uzyskałby 

oceny pozytywnej. 

Wprowadzone zmiany mają 

na celu doprecyzowanie 

zapisów Regulaminu 

konkursu. 

Ponadto dokonano korekt redakcyjnych i technicznych.  


