19.05.2016 r.
Informacja o zmianach w dokumentacji konkursowej do naboru nr POPC.03.01.00-IP.01-00-001/15 w
ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ogłoszonego w dniu 30 września 2015 r.

Instytucja Pośrednicząca informuje, że od dnia 19 maja 2016 r. zmianie ulega Regulamin konkursu w ramach
Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa 2014-2020. Zważywszy na fakt, iż w toku prowadzonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie
Centrum Projektów Polska Cyfrowa zidentyfikowała gminy, które zawarły porozumienia na rzecz realizacji projektu
z kilkoma wnioskodawcami biorącymi udział w konkursie, postanowienia Regulaminu konkursu zostały
doprecyzowane w zakresie sposobu procedowania w przypadku niehonorowania porozumień podpisanych
niezgodnie z zasadami obowiązującymi w naborze. Dodatkowo, precyzując zapisy w zakresie przyporządkowania
wydatków projektowych do właściwych kategorii budżetowych w projektach, wyłączono spod rygoru braków
formalnych o charakterze zasadniczym wydatki nieprawidłowo przyporządkowane do kategorii budżetowych,
umożliwiając tym samym jednokrotną korektę lub uzupełnienie wniosku o dofinansowanie w zakresie przesunięć
wydatków pomiędzy kategoriami wydatków. Wprowadzone zmiany dotyczą postanowień zawartych w niżej
wymienionych paragrafach Regulaminu konkursu i zostały zaakceptowane przez IZ POPC w następującym
brzmieniu:
- § 3 ust. 7 „Jednostka samorządu terytorialnego na poziomie gminy przystępuje do udziału w projekcie z tym
wnioskodawcą, z którym zawarła porozumienie z datą najwcześniejszą w stosunku do pozostałych porozumień
zawartych przez nią z innymi wnioskodawcami. W trakcie dokonywania oceny formalnej IOK zwraca się do
wnioskodawców, we wnioskach których występują gminy niemogące, zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego
postanowienia, przystąpić do udziału w projekcie z danym wnioskodawcą, o przekazanie w terminie określonym
przez IOK, skorygowanego wniosku o dofinansowanie. W przypadku niedokonania przez wnioskodawcę korekt we
wniosku o dofinansowanie, wniosek o dofinansowanie zostanie oceniony negatywnie.”;
- w § 7 ust. 9 dodano lit. g) „Dopuszczalne jest jednokrotne dokonanie uzupełnień lub poprawy braków formalnych
we wniosku o dofinansowanie w zakresie niemającym zasadniczego charakteru, w szczególności: (…); g)
dokonywanie przesunięć wydatków nieprawidłowo przypisanych do poszczególnych kategorii wydatków;”;
- jednocześnie w § 7 ust. 10 usunięto lit. h) „Brakami formalnymi o zasadniczym charakterze, które nie podlegają
możliwości usunięcia są w szczególności: (…); h) złożenie wniosku o dofinansowanie zawierającego wydatki
nieprawidłowo przypisane do poszczególnych kategorii wydatków;”.
Ponadto informujemy, że zmianie ulega termin przeznaczony na przeprowadzenie oceny formalnej. W związku z
tym, w Regulaminie konkursu wprowadzono następujące zmiany:
- w § 7 ust. 16 „Czas przewidziany na ocenę formalną wniosku o dofinansowanie nie powinien przekroczyć 42 dni
licząc od dnia zakończenia terminu na składanie wniosków o dofinansowanie do czasu wysłania informacji o wyniku
weryfikacji formalnej wniosku (wysłanie pisma o negatywnej ocenie formalnej/wysłanie pisma informującego o
pozytywnej ocenie formalnej lub o konieczności dokonania poprawek/uzupełnień).”;
- w § 8 ust. 18 „Łączny czas przypadający na ocenę formalną i merytoryczną nie powinien, co do zasady, przekroczyć
72 dni. Okres oceny formalnej i merytorycznej może ulec zmianie w przypadku konieczności przedstawienia przez
wnioskodawcę niezbędnych korekt i wyjaśnień, w przypadku dużej liczby wniosków złożonych do oceny formalnej,
jak również w przypadku dokonania ponownej oceny formalnej lub merytorycznej w wyniku uruchomienia
procedury odwoławczej. Przewidywany czas rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2016 r.”.
Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z
późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.
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