Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu
Zmiana I
Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne
Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych –
konkursy horyzontalne
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Konkurs zamknięty nr:
RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19
na projekty w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych nad
osobami niesamodzielnymi świadczonych w społeczności lokalnej

Zatwierdził:

(podpis osoby zatwierdzającej)

(data zatwierdzenia dokumentu)

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19,
ogłoszonym w dniu 16.07.2019 r.

1. Zmiany w Regulaminie konkursu
 zapisy w rozdziale II, Podrozdziale 3 otrzymują brzmienie:
„IOK nie określa maksymalnego okresu realizacji projektu, ani obligatoryjnego
terminu, w którym musi rozpocząć się realizacja projektu, jednak mając na uwadze
sprawną realizację zaleca się, aby realizacja projektu rozpoczynała się nie wcześniej
niż w maju 2020 r. i nie później niż w III kwartale 2020 r. (…)”
w miejsce:
„IOK nie określa maksymalnego okresu realizacji projektu, ani obligatoryjnego
terminu, w którym musi rozpocząć się realizacja projektu, jednak mając na uwadze
sprawną realizację zaleca się, aby realizacja projektu rozpoczynała się nie wcześniej
niż w kwietniu 2020 r. i nie później niż w III kwartale 2020 r.(…)”
 w rozdziale II, Podrozdziale 8 do listy dokumentów wymaganych dodatkowo
przez IOK przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu dodaje się:
„(…)

 wniosek o udzielenie pomocy de minimis zgodnie ze wzorem, stanowiącym
odpowiednio załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - dotyczy przypadku udzielania
pomocy de minimis Wnioskodawcy przez IOK. Załącznik wymagany w dwóch
egzemplarzach;
 kopię zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w
rolnictwie, lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo
oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (dotyczy wszystkich
zaświadczeń jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc,
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat) - dotyczy przypadku udzielania pomocy de
minimis Wnioskodawcy przez IOK. Załącznik wymagany w dwóch egzemplarzach.”
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 zapisy w rozdziale III, Podrozdziale 6 otrzymują brzmienie:
„(…) Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia we wniosku wszystkich

wydatków objętych pomocą de minimis, w tym zwłaszcza informacji na temat:
 rodzaju wydatków objętych pomocą de minimis;
 szacunkowej wartości wydatków objętych pomocą de minimis (zgodnie z
limitami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis)
 wartości uzyskanej pomocy de minimis w okresie trzech lat podatkowych,
zgodnie z art. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 - dotyczy sytuacji,
gdy w ramach projektu Wnioskodawca ubiega się o udzielenie pomocy de
minimis przez IOK.
Zakres informacji i sposób wypełnienia wniosku o dofinansowanie w zakresie
pomocy de minimis reguluje dodatkowo Instrukcja wypełniania wniosku o
dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS).
Wydatki związane z pomocą de minimis stanowią koszty bezpośrednie w projekcie.
Wystąpienie pomocy de minimis w okresie realizacji projektu
W przypadku wykorzystania środków trwałych i/lub wydatków objętych crossfinacingiem zakupionych w ramach projektu do realizacji danego projektu
finansowanego ze środków EFS, jak również wykorzystania ww. sprzętu/infrastruktury/
wyposażenia do wykonywania działalności komercyjnej, ww. wydatki każdorazowo
powinny zostać objęte regułami pomocy de minimis, proporcjonalnie do czasu, w
jakim sprzęt lub infrastruktura zakupiona w ramach projektu były wykorzystywane do
celów komercyjnej działalności w okresie realizacji projektu.
Pod kątem wystąpienia pomocy de minimis powinny być weryfikowane także
wsparcie w postaci szkoleń dla asystentów osób niepełnosprawnych i opiekunów
osób niesamodzielnych.
Wystąpienie pomocy de minimis po zakończeniu okresu realizacji projektu
Wykorzystanie środków trwałych i/lub wydatków objętych cross-financingiem
zakupionych w ramach projektu po jego zakończeniu do prowadzenia działalności
komercyjnej powinno skutkować objęciem ww. wydatków w całości regułami pomocy
de minimis. W związku z powyższym, w sytuacji gdy Beneficjent realizujący projekt,
finansowany ze środków EFS, planuje wykorzystanie środków trwałych zakupionych
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w ramach projektu do działalności komercyjnej (w pełni lub nawet częściowo)
wówczas ww. wydatek/wydatki powinny zostać objęte w całości regułami pomocy de
minimis.
IOK wskazuje, że brak jest możliwości automatycznego stwierdzenia występowania/
niewystępowania pomocy de minimis w konkursie. W związku z powyższym podmiot
udzielający wsparcia każdorazowo powinien dokonać obiektywnej i racjonalnej oceny
projektu, na podstawie przesłanek wskazanych w art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (TFUE), pamiętając jednocześnie o zakresie podmiotowym pomocy
de minimis, tj., że przepisy o pomocy de minimis mają zastosowanie jedynie
do przedsiębiorcy w rozumieniu prawa wspólnotowego. Zarówno publiczne, jak też
niepubliczne podmioty świadczące opiekę w zakresie zdeinstytucjonalizowanej opieki
poprzez rozwój świadczeń opiekuńczych dla osób niesamodzielnych i asystenckich
dla osób niepełnosprawnych mogą być traktowane jako podmioty prowadzące
działalność gospodarczą, a tym samym, mogą one podlegać przepisom o pomocy
publicznej. W związku z tym, w przypadku, gdy podmioty te będą wykorzystywać
wsparcie uzyskane w ramach projektu do działalności komercyjnej (np. środki trwałe
zakupione w ramach projektu/wydatki objęte cross-financingiem), tego typu wsparcie
powinno zostać zweryfikowane pod kątem wystąpienia pomocy de minimis.
Beneficjent, na etapie konstruowania zapisów wniosku o dofinansowanie
projektu powinien jednoznacznie określić planowany zakres wykorzystania
środków trwałych oraz infrastruktury zakupionej w projekcie zarówno w okresie
trwania projektu, jak również po jego zakończeniu, a w konsekwencji – wskazać
wydatki objęte regułami pomocy de minimis.
Nie przewiduje się sytuacji udzielania pomocy publicznej przez IOK. (…)”
w miejsce:
„(…) Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia we wniosku wszystkich

wydatków objętych pomocą de minimis, w tym zwłaszcza informacji na temat:
 rodzaju wydatków objętych pomocą de minimis;
 szacunkowej wartości wydatków objętych pomocą de minimis (zgodnie z
limitami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis).
Wydatki związane z pomocą de minimis stanowią koszty bezpośrednie w projekcie.
Nie przewiduje się sytuacji udzielania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis
przez IOK.(…)”
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 zapisy w rozdziale IV, Podrozdziale 1 otrzymują brzmienie:
„(…) Wnioski w ramach konkursu są składane wyłącznie w formie dokumentu

elektronicznego. Nabór wniosków za pośrednictwem systemu SOWA EFS RPDS
rozpocznie się dnia 04.09.2019 r. o godz. 00:01 i zakończy się dnia 24.10.2019 r.
o godz. 15:30. (…)”
w miejsce:
„(…) Wnioski w ramach konkursu są składane wyłącznie w formie dokumentu

elektronicznego. Nabór wniosków za pośrednictwem systemu SOWA EFS RPDS
rozpocznie się dnia 04.09.2019 r. o godz. 00:01 i zakończy się dnia 25.09.2019 r.
o godz. 15:30. (…)”
 zapisy w rozdziale VII otrzymują brzmienie:
„IOK szacuje, że orientacyjny:
 termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na marzec 2020 r. (…)”
w miejsce:
„IOK szacuje, że orientacyjny:
 termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na luty 2020 r. (…)”
2. Zaktualizowano załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu – sposób
weryfikacji kryterium formalnego wspólnego dla wszystkich naborów
konkursowych nr 7 dot. pomocy de minimis otrzymuje brzmienie:
„Na etapie oceny wniosku kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu oraz danych w SUDOP.
Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie danych we wniosku o dofinansowanie, wniosku o udzielenie pomocy
de minimis (zgodnym ze wzorem, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 lub
załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis), zaświadczeń/oświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy oraz danych w SUDOP.
W ramach konkursu nie przewiduje się sytuacji udzielania pomocy publicznej
przez IOK.”
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w miejsce:
„Na etapie oceny wniosku kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie informacji
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu oraz danych w SUDOP.
Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie kryterium zostanie zweryfikowane
na podstawie danych we wniosku o dofinansowanie, wniosku o udzielenie pomocy
de minimis (zgodnym ze wzorem, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 lub
załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis) oraz danych w SUDOP.
W ramach konkursu nie przewiduje się sytuacji udzielania pomocy publicznej
oraz pomocy de minimis przez IOK.”

Powyższe zmiany w Regulaminie konkursu mają na celu umożliwienie złożenia
wniosków o dofinansowanie jak największej liczbie Wnioskodawców oraz wynikają
z dążenia do pełnego wykorzystania dostępnej alokacji finansowej przeznaczonej
na konkurs. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom chętnych do skorzystania ze środków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
przeznaczonych na projekty z zakresu usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami
niesamodzielnymi świadczonych w społeczności lokalnej, wydłużono nabór wniosków o
dofinansowanie w konkursie. W ślad za tym zmieniony został przewidywany termin
rozstrzygnięcia konkursu oraz rekomendowany termin rozpoczęcia realizacji
projektów.
Ponadto w związku z sygnałami od potencjalnych Wnioskodawców o możliwości
wystąpienia w konkursie pomocy de minimis, w tym udzielanej przez IOK, w związku
z dopuszczeniem formy wsparcia w postaci szkoleń dla asystentów osób
niepełnosprawnych i opiekunów osób niesamodzielnych uzupełniono zapisy
Regulaminu w tym zakresie. Dodatkowo wprowadzone zostały zapisy mające zwrócić
większą uwagę Wnioskodawców na możliwość wystąpienia pomocy de minimis w
związku z zakupem środków trwałych i wydatkami objętymi cross-financingiem.
Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.
Zmiany zapisów Regulaminu oraz Załącznika nr 12 do Regulaminu konkursu wskazane w
przedmiotowej Informacji zostały wprowadzone za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WD.
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Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.
Regulamin konkursu oraz Załącznik nr 12 zaktualizowano zgodnie z opisanymi
powyżej zmianami.
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