KOMUNIKAT
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 informuje, że w konkursie nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28002/19 został zaktualizowany Regulamin konkursu. Wprowadzono następujące zmiany:
- § 11 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymało brzmienie: „Ocena formalno-merytoryczna
wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 84 dni
od dnia powołania KOP.”;
- § 11 ust. 20 otrzymał brzmienie: „W przypadku konieczności uzupełnienia lub
poprawienia projektu Wnioskodawca zobligowany jest do dostarczenia poprawionej
dokumentacji w ciągu 21 dni licząc od dnia następującego po dniu wysłania drogą
elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku
o dofinansowanie pisma, informującego o konieczności złożenia uzupełnienia lub
poprawienia projektu.”.
UZASADNIENIE:
Zaistniała sytuacja wystąpienia pandemii zakaźnej choroby COVID19 wywołanej przez
koronawirusa SARS-CoV-2 powoduje występowanie ograniczeń w funkcjonowaniu
Wnioskodawców oraz firm zewnętrznych, które przygotowują projekty oraz wnioski na
zlecenie Wnioskodawcy. Znajdują się one najczęściej w trudnej sytuacji kadrowej, gdyż
większość pracowników przebywa na zasiłkach opiekuńczych z powodu sprawowania opieki
nad dziećmi, a także na zwolnieniach lekarskich. Problemy kadrowe mogą sprawić, że
wszelkie zmiany i poprawki dopuszczalne na etapie oceny projektu przez KOP będą
wymagały dłuższego czasu na ich przygotowanie. Mając na uwadze ewentualne problemy
Wnioskodawców spowodowane wyżej opisaną sytuacją w konkursie nr RPWM.05.02.00IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi
priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2
Gospodarka wodno-ściekowa, ogłoszonym Uchwałą Nr 56/764/19/VI Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 listopada 2019 r. zatwierdzone zostały ww. zmiany w
Regulaminie konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-002/19 stanowiącym załącznik nr 2
do Uchwały Nr 56/764/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25
listopada 2019 r.
Zmiany obowiązują od 09.04.2020 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.
Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z 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. z 2018 r., poz. 1431, z późn. zm.) nie skutkują
nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

