
Informacja o zmianie w dokumentacji konkursu do naboru 

 nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-009/16 w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,  

ogłoszonego 28 października 2016 r. 

 

Warszawa, 16.01.2017 r. 

 

Uprzejmie informuję, że IOK dokonała korekty Regulaminu konkursu. 

 

Szczegółowy zakres zmian: 

1) w treści Regulaminu konkursu zmianie uległy zapisy rozdziału 5.1 „Struktura projektu”, 

5.2 „Uczestnicy projektu”, 5.3 „Zakres merytoryczny projektu” i 6 „Podstawowe zasady 

udzielania dofinansowania”; 

2) W załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu, tj. Instrukcji wypełniania wniosku o 

dofinansowanie projektu, zmianie uległy zapisy: 

a)  rozdziału 6.1.1 „Koszty bezpośrednie” poprzez usunięcie zdania, że pomoc zwrotna nie 

stanowi wydatku w ramach pomocy publicznej ani pomocy de minimis i dodania zapisów 

odnoszących się do sytuacji, w której pewne wydatki można uznać za pomoc publiczną; 

b) rozdziału 11 „Uzasadnienie wydatków cz. 2 i metodologia wyliczania dofinansowania” 

poprzez określenie zapisu jaki wnioskodawca powinien zawrzeć we wniosku o 

dofinansowanie w zakresie oceny wystąpienia pomocy publicznej, jeśli uczestnikiem 

projektu będzie osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. 

3) W załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu, tj. wzorze umowy o dofinansowanie, 

zmianie uległy w szczególności następujące zapisy: 

a) § 5 ust.8 – poprzez wskazanie do kiedy trwają zadania związane z pomocą zwrotną 

udzieloną w okresie realizacji Projektu, w szczególności dotyczące monitorowania spłat i 

windykacji pomocy zwrotnej;  

b) § 6 ust 1 – poprzez dodanie odniesienia do nowo utworzonego ustępu w § 6; 

c)  § 6 ust 2 – poprzez przeniesienie wcześniejszej treści tego ustępu do ust. 3 oraz wpisanie 

w treść ust. 2 zapisów dotyczących przeznaczenia kosztów pośrednich; 

d) § 8 ust. 2 – poprzez wskazanie do kiedy trwają zadania związane z działalnością 

pozaprojektową, w szczególności dotyczące monitorowania spłat i windykacji pomocy 

zwrotnej; 

e) § 26 - poprzez dodanie nowego ustępu 6;  

f) dodano nowy § 29a, w którym wskazano kiedy i w jakim trybie może nastąpić 

kontynuowanie działalności pozaprojektowej. 

Wszystkie wprowadzone modyfikacje są uwidocznione w aktualnej wersji Regulaminu 

konkursu i umowy w trybie „rejestruj zmiany”. 


