Toruń, dnia 19 października 2017 r.
KOMUNIKAT
w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 wraz z załącznikami
Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 38/1766/17 z dnia
27 września 2017 r. zatwierdził zmianę Regulaminu konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 wraz
z załącznikami dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój
pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Poniżej główne zmiany wprowadzone do ww.
dokumentów:
1) W Regulaminie konkursu zaktualizowano podrozdział 2.3 Wymagania finansowe w związku
z wejściem w życie znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 201-2020 (dalej: Wytycznych).
Najważniejsze zmiany w Wytycznych dotyczą następujących kwestii:
- angażowania personelu projektu (pkt 2.3.6 Regulaminu konkursu),
- udzielania zamówień (podrozdział 2.6 Regulaminu konkursu),
- podatku od towarów i usług (VAT) – pkt 2.3.9 Regulaminu konkursu.
Ponadto w związku z nowelizacją Wytycznych wprowadzono zmiany w treści następujących
punktów Regulaminu konkursu: 2.3.4 Wymagania dotyczące kosztów pośrednich, 2.3.8 Środki
trwale oraz wartości niematerialne i prawne, 2.3.10 Wydatki niekwalifikowalne oraz 2.4.2
Reguła proporcjonalności.
2) W Regulaminie konkursu zaktualizowano zapisy punktu 2.4.1 Wskaźniki rezultatu i produktu
w związku z wejściem w życie znowelizowanych Wytycznych w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Zmiany dotyczyły aktualizacji definicji wskaźników rezultatu, produktu oraz horyzontalnych.
3) W Regulaminie konkursu w podrozdziale 4.4 Lista ocenionych projektów wprowadzono zapisy
dotyczące możliwości cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu/tury konkursu.
4) W Regulaminie konkursu dokonano aktualizacji aktów prawnych i dokumentów
programowych.
5) W ramach przedmiotowego konkursu zmianie uległy następujące załączniki do Regulaminu
konkursu:
a)
Załącznik nr 1 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 współfinansowanej z EFS,

b)
Załącznik nr 4 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 201-2020;
c)
Załącznik nr 8 – wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami;
d)
Załącznik nr 9 – wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) wraz
z załącznikami;
e)
Załącznik nr 24 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji
w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Najważniejsze wprowadzone zmiany w załącznikach nr 8 i 9 obejmują:
 aktualizację zapisów wynikających z ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 aktualizację zapisów wynikających ze zmiany ustawy o finansach publicznych;
 aktualizację zapisów wynikających ze zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020;
 aktualizację Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 aktualizację zapisów wynikających ze zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych;
 zmiany redakcyjne nie mające wpływu na część merytoryczną załączników.
Ponadto dodano do Regulaminu konkursu załącznik nr 30 Wzór wniosku o dofinansowanie
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 – EFS.
Powyższe zmiany w Regulaminie konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców
oraz pogorszeniem warunków konkursu.
Zmiany Regulaminu konkursu oraz załączników w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04004/17 obowiązują od 1 listopada 2017 r.

