Wykaz zmian w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
RPO WD 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS)
Wersja 1.6

1.17 Projekt partnerski
Skorygowano zapisy w zakresie nieoznaczania projektów partnerskich.
1.20 Typ projektu
Doprecyzowano zapisy dotyczące wykazywania przez Wnioskodawcę pozytywnego wpływu
realizacji projektu na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.
2.10 Nazwa Wnioskodawcy
Doprecyzowano zapisy dotyczące podawania nazwy Wnioskodawcy zgodnie z dokumentami
rejestrowymi.
3. Krótki opis projektu
Usunięto zapisy dotyczące nieuwzględniania podczas oceny informacji zawartych w pkt 3.
wniosku.
3.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU
Zrezygnowano z obowiązku opisywania przez Wnioskodawcę konsultacji propozycji projektu
w środowisku, w którym ma być realizowany.
3.1.2 CEL SZCZEGÓŁOWY OSI PRIORYTETOWEJ I WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU
Uzupełniono zapisy dotyczące:
- zrealizowania projektu,
- opisu wskaźnika Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień
dla osób z niepełnosprawnościami,
- wskaźników projektowych,
- przykładowych źródeł weryfikacji wskaźników,
- wykazywania wartości bazowej wskaźników programowych z WLWK 2014.

3.2 GRUPY DOCELOWE
Uzupełniono zapisy dotyczące spełnienia zasady równości szans i niedyskryminacji na etapie
rekrutacji uczestników projektu.
4.1 ZADANIA
Doprecyzowano zapisy w pkt. 3. Szczegółowy opis zadania. W pkt. 4. Wskaźnik realizacji celu
oraz wartość ogółem wskaźnika dla zadania uzupełniono informację dotyczącą wskaźników,
które będą osiągane w wyniku wielu działań projektowych (dla osi 8 i 9).
4.2 KWOTY RYCZAŁTOWE
Uzupełniono i doprecyzowano zapisy dotyczące zasad rozliczania kwot ryczałtowych oraz
weryfikacji wskaźników w projektach rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych.
Uzupełniono informacje na temat prawidłowego określania wskaźników oraz dokumentów
stanowiących podstawę do rozliczenia kwoty ryczałtowej w ww. projektach.
4.3 POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW
Skorygowano informacje w zakresie potencjału finansowego Wnioskodawcy i Partnera.
4.4 DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY I PARTNERÓW
Skorygowano zapisy dotyczące doświadczenia, zrezygnowano z wymogu wskazywania
instytucji, które mogą potwierdzić opisany potencjał społeczny Wnioskodawcy i Partnerów.
3.3 RYZYKO NIEOSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU
Usunięto zakres informacji, jaki obowiązywał przy wypełnieniu pola 3.3 Ryzyko
nieosiągnięcia założeń projektu.

Uzasadnienie dla częściowej kwalifikowalności VAT oraz podstawa prawna w przypadku
całkowitej lub częściowej kwalifikowalności podatku VAT
Doprecyzowano, że należy podać podstawę prawną z uwzględnieniem artykułu i ustępu.
Uzupełniono zapisy w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji.
Wprowadzono dodatkowe zmiany redakcyjne.

