27.09.2016 r.
Informacja o zmianach w dokumentacji konkursowej do naboru nr POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16
w ramach Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ogłoszonego w dniu 29 lipca 2016 r.

W związku z zakończeniem prac nad elektronicznym formularzem wniosku o dofinansowanie dla działania 3.2 POPC
Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaktualizowało wzór formularza wniosku o dofinansowanie opublikowanego w
ramach dokumentacji konkursowej na stronie internetowej www.cppc.gov.pl. Jednocześnie, aby dostarczyć
wnioskodawcom wszelkich niezbędnych informacji w zakresie właściwego korzystania z aplikacji generatora oraz
zagadnień związanych z wypełnianiem formularza wniosku o dofinansowanie, dotychczas obowiązującą treść
Instrukcji uzupełniono o rozdziały dotyczące obsługi generatora wniosków i możliwych sposobów składania i
wysyłki wniosku wraz z załącznikami.
W związku z powyższym w dokumentacji wprowadza się następujące zmiany:
1.

Wzór wniosku o dofinansowanie (zał. 2 do Regulaminu konkursu)
- część 1 „Identyfikacja wniosku o dofinansowanie” – dodano pole „Zgłoszenie”;
- część 1 „Identyfikacja wniosku o dofinansowanie” – usunięto pole „Godzina wpływu”;
- część 1 „Identyfikacja wniosku o dofinansowanie”, pole „Powiązanie ze strategiami” – dostosowano listę wyboru
zgodnie z listą elektronicznego formularza wniosku;
- część 2 „Informacje ogólne o projekcie”, pole „Powiązanie ze strategiami” – zostało zablokowane, domyślnie
ustawiono wartość „Brak powiązania”;
- część 5 „Partnerzy”, pola „Partnerzy (inne niż JST)” i „Partnerzy (JST)” – zmieniono opcje wyboru pól (z pola typu
checkbox na listę wyboru);
- cześć 5a „Partnerzy (inne niż JST), pole „Osoby upoważnione do kontaktu” – pole usunięto;
- cześć 5b „Partnerzy (JST)”, pole „Osoby upoważnione do kontaktu” – pole usunięto;
- cześć 8 „Miejsce realizacji projektu”, pola „Nazwa szkoły publicznej”, „Powiat”, „Gmina” – zmieniono sposób
wypełniania danych. Ponadto dodano kolumnę „Miejscowość”;
- część 14 „Zakres rzeczowy projektu”, pole „Koszty pośrednie” – domyślnie ustawiono nazwę zadania „Koszty
pośrednie”;
- część 15 „Zakres finansowy”, tabela „Wydatki rozliczane ryczałtowo” – dodano pole o nazwie „Wysokość
przysługującego ryczałtu”;
- część 15 „Zakres finansowy”, tabela „Wydatki rozliczane ryczałtowo” – zmiana sposobu wyliczania pola „Wydatki
ogółem” w przypadku stawki ryczałtowej (było „automatycznie” jest „pole liczbowe”);
- część 15b „Wkład własny w projekcie” – zmiana nazwy pola na „Wysokość i sposób zapewnienia wkładu własnego”;
- część 19 „Koncepcja promocji projektu”, pole „Rodzaj projektu” – ustawiono domyślnie wartość „Wkład
publiczny w projekcie jest równy lub mniejszy niż 500 tys. euro”.
- „Deklaracja wnioskodawcy”, pkt 6, tiret 3., wskazano aktualny numer publikatora ustawy (t. j. Dz. U. 2015 r. poz.
1212 z późn. zm.)
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2.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (zał. 3 do Regulaminu konkursu)
Instrukcja została uzupełniona o nowe rozdziały: obsługa generatora wniosków o dofinansowanie (Rozdział 4,
Podrozdziały 4.1-4.9), oraz rozdział opisujący w jaki sposób można złożyć wniosek o dofinansowanie
(Rozdział 6, Podrozdziały 6.1-6.3). Dotychczasowa treść Instrukcji zawarta została w Rozdziale 5 pod
niezmienioną nazwą „Szczegółowa instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku”. W ramach tego
rozdziału dokonano kilku zmian o charakterze porządkującym i dostosowującym opis funkcjonalności pól
wniosku do zakresu opublikowanego elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie. Najistotniejsze
zmiany dotyczą następujących części wniosku:
- część 1 „Identyfikacja wniosku o dofinansowanie”, pole „Zgłoszenie” – zmieniono opis pola;
- część 1 „Identyfikacja wniosku o dofinansowanie” – usunięto opis pola „Godzina wpływu”;
- część 2 „Informacje ogólne o projekcie”, pole „Okres realizacji projektu” – zmieniono opis pola;
- część 2 „Informacje ogólne o projekcie”, pole „Powiązanie ze strategiami” – zmieniono opis pola;
- część 8 „Miejsce realizacji projektu” – zmieniono opisy funkcjonalności pól „Nazwa szkoły publicznej”,
„Miejscowość”, „Powiat”, „Gmina”;
- część 9, „Lista mierzalnych wskaźników dla całego Projektu” – w przypadku wskaźników specyficznych dla
projektu (informacyjnych) wskazano, że wartość docelowa wskaźników informacyjnych nie może wynosić 0,00;
- cześć 15 „Zakres finansowy” – dodano informację, że formularz wniosku o dofinansowanie przewiduje
możliwość przedstawiania wydatków projektu w podziale na Wnioskodawcę i Partnerów projektu, wymienionych
w części 5 wniosku o dofinansowanie. Wydatki Partnerów projektu mogą być przedstawiane wyłącznie w
przypadku gdy dany Partner został upoważniony przez Wnioskodawcę do ponoszenia wydatków w projekcie w
pkt 5a lub 5b formularza wniosku.

Zmiany obowiązują od 27.09.2016 r.
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