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Toruń,  dnia 27 stycznia 2017 r. 

 

RR-V-Z.40.13.5.2017 

 

 

Pan 

Krzysztof Sikora 

Prezydent Sejmiku Gospodarczego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

ul. Naruszewicza 11 

85-229 Bydgoszcz 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

W odniesieniu do zagadnień przesłanych drogą mailową do Departamentu Rozwoju 

Regionalnego po spotkaniu przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z Sejmikiem Gospodarczym w siedzibie Izby Przemysłowo Handlowej 

w Toruniu w dniu 10 stycznia 2017 r. pragnę przekazać informacje w zakresie interesujących 

Państwa tematów. 

1) Strategia specjalizacji inteligentnych, która determinuje sposób wykorzystania środków  

w Osi 1 RPO WK-P: 

a) Monitoring inteligentnych specjalizacji został określony w RSI WK-P. Powinien on być 

prowadzony na bieżąco. Kiedy będą znane pierwsze jego wyniki?  

14 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa, zatwierdzając Strategię, przyjął jej system 

monitorowania (zał. nr 2 do RSI WK-P). Dodatkowo w marcu 2015 roku przedstawiona 

została Zarządowi Województwa w formie informacji wersja rozszerzona systemu 

wskaźników zawierająca bogatszy katalog miar, w tym zakładających badania własne. 

Opracowanie obu systemów nastąpiło przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji                          

i Departament Rozwoju Regionalnego. Zawartość finalna systemu monitorowania                       

z załącznika do RSI WK-P wynika z ograniczonych środków finansowych możliwych                         

do poniesienia na ten cel. Należy pamiętać, że w statystyce publicznej nie istnieją wskaźniki 

dedykowane inteligentnym specjalizacjom, a ograniczanie ich do sekcji PKD jest niezgodne              
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z ideą specjalizacji. W ramach budżetu RPO/Pomoc Techniczna zaplanowano                                    

140 000,00 zł/rok na monitorowanie IS. 

Wskaźniki monitorowane będą w ramach Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych, 

znajdujących zastosowanie w RPO WK-P 2014-2020 oraz uzgodnionego poprzez Regionalne 

Forum Inteligentnych Specjalizacji (powstałe z inicjatywy Województwa                               

Kujawsko-Pomorskiego) z Ministerstwem Rozwoju systemu wskaźników wspólnych (raz do 

roku). Ponadto w ramach pozyskanego finansowania z projektów międzynarodowych 

INTERREG dot. tematyki inteligentnych specjalizacji, planowane jest prowadzenie elementów 

działań monitorujących. Zadania te są dodatkowe i nie dotyczą wszystkich specjalizacji, mają 

natomiast  charakter międzynarodowy. W ramach poszczególnych projektów na zadania 

związane z monitoringiem zaplanowano następujące kwoty: EmpInno - 11 tys. € oraz NICHE  

- działania uwzględniające opracowanie metodologii i monitorowanie ok. 13 tys. €.  

Planowany w ramach działań bieżących, systematyczny monitoring rozwoju 

inteligentnych specjalizacji WK-P podczas całego okresu programowania 2014-2020 umożliwi  

śledzenie procesu rozwoju naukowo-gospodarczego w wybranych obszarach. Będzie                      

się to odbywać zarówno poprzez zbieranie wskaźników, obserwację projektów                             

B+R wdrażanych w ramach specjalizacji oraz kontynuację prac grup roboczych IS. Dodatkowe 

środki na realizację procesu monitorowania i ciągłej ewaluacji wdrażania IS przewidziano               

w ramach projektów INTERREG BSR i Europe – łącznie ok. 370 tys. € do 2019 roku.   

Śledzenie i weryfikacja stanu realizacji projektów i zadań w województwie                    

kujawsko-pomorskim umożliwia cykliczną weryfikację zapisów dotyczących planu działań. 

Wdrażanie projektów innowacyjnych według idei inteligentnej specjalizacji miało już miejsce 

w ramach przedsięwzięć pilotażowych finansowanych z RPO w poprzedniej perspektywie              

tj. Fundusz Badań i Wdrożeń, Krok w przyszłość, Voucher badawczy, Fundusz Powiązań 

Kooperacyjnych. Działania te będą kontynuowane we współpracy z kluczowymi partnerami 

naukowo-gospodarczymi regionu w postaci członków Kujawsko-Pomorskiego Obszaru 

Badawczego (konsorcjów badawczo-rozwojowych w Kontralcie Terytorialnym) oraz 

innowacyjnych przedsiębiorstw prężnie działających w obszarze kluczowych specjalizacji.  

Rozwój specjalizacji będzie monitorowany nie tylko poprzez działania inwestycyjne. 

Kontynuowane będą również działania promocyjne i edukacyjne finansowane ze środków 

unijnych umożliwiające obserwację sceny naukowej i gospodarczej pod kątem rozwoju 

specjalizacji – organizacja programów stypendialnych („od przedszkola do doktora”), 
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konkursów dla dzieci i młodzieży oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw (E(x)plory, 

Liderzy Innowacji i Innowacyjna Marka Regionu), festiwali naukowych i spotkań branżowych, 

forów innowacji. 

Mając na uwadze konieczność weryfikacji działalności badawczo-rozwojowej                           

w możliwie precyzyjny i wiarygodny sposób planowane jest również monitorowanie                      

czy jednostka rzeczywiście prowadziła działalność badawczo-rozwojową, stosownie                        

do ustawy, na podstawie sprawozdań CIT oraz PIT. W CIT koszty działalności badawczo                      

-rozwojowej będą wykazane w CIT-8 w załączniku CIT-BR, zaś w PIT w załączniku PIT-BR. 

Będzie to jedno ze źródeł dot. realnego prowadzenia działalności B+R oraz nakładów                      

na nią poniesionych (Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw                        

w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. 2015 poz. 1767) – wskazuje wyodrębnienie 

kosztów działalności badawczo-rozwojowej w zakresie umożliwiającym skorzystanie z ulgi 

podatkowej).   

b) W opisie RIS przewidziano mechanizm “przedsiębiorczego odkrywania” do ewentualnego 

wyłaniania nowych IS. Czy sprecyzowano już jak ten mechanizm ma działać? 

c) Regionalne Inteligentne Specjalizacje WK-P zostały podzielone na trzy kategorie: 

specjalizacje oparte na wartościach, horyzontalne i inne. Zarząd Województwa planował 

wydzielić na projekty w kategorii „inne” odrębną alokację. Kiedy planuje się ogłoszenie 

konkursów dla projektów w tej kategorii i kiedy zostaną sprecyzowane przez IZ RPO 

szczegółowe wytyczne dla tej kategorii? 

W ramach RPO planowane jest także wydzielenie puli środków na wsparcie 

przedsięwzięć z zakresu badań i innowacji, które nie wpisują się w konkretnie wskazane 

inteligentne specjalizacje regionu, jednak zostaną one wybrane z wykorzystaniem procesu 

przedsiębiorczego odkrywania. Będą to przedsięwzięcia wyłonione na podstawie informacji 

uzyskanej od przedsiębiorców i lokalnej gospodarki, charakteryzujące się wysoką jakością 

oraz użytecznością naukowo-gospodarczą. Zarząd Województwa planuje podjęcie                      

tych działań w toku monitorowania IS, co wraz z ewaluacją RSI WK-P jest konieczne                        

w celu „odkrywania” kolejnych potencjałów rozwojowych i inteligentnych specjalizacji 

województwa kujawsko-pomorskiego.  

IZ RPO planuje przyjęcie rozwiązania analogicznego do POIR i przeznaczenie nie więcej 

niż 2% alokacji na cel tematyczny 1 w RPO. Będzie to oznaczać, że na realizację działań                    
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o charakterze eksperymentalnym, zapewniających wybór projektów potencjalnie 

przyczyniających się do wyłonienia i rozwoju nowych inteligentnych specjalizacji (w ramach 

procesu monitorowania IS), województwo przeznaczy nie więcej niż 2% środków celu 

tematycznego 1, a zatem skoro alokacja w osi 1 RPO wynosi ok. 154 mln euro to na „inne”      

w ramach przedsiębiorczego odkrywania przeznaczymy w konkursie ok. 3 mln euro (czyli             

ok. 13 mln zł) po 2018 roku. Zmiany do RPO w tym zakresie będą przedmiotem renegocjacji 

programu w br., przeprowadzanych w kontekście wprowadzenia w życie Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. 

Proces ten wymagać będzie ustalenia szczegółowych wytycznych/kryteriów przez 

Zarząd Województwa dla projektów mogących się ubiegać o wsparcie w tym działaniu. 

Będzie to przedmiotem rozważań IZ RPO w II połowie 2017 roku, po uzyskaniu pierwszych 

wyników wdrażania działań w ramach osi 1 pod kątem wyłonionych inteligentnych 

specjalizacji. 

2) Problemy związane z organizacją konkursu w ramach poddziałania 1.6.2 RPO WK-P                                            

(w tym niezasadne nieujęcie weryfikacji kosztów kwalifikowanych we wniosku 

preselekcyjnym skutkujące opóźnieniem rozpoczęcia inwestycji). 

Z założenia wniosek preselekcyjny miał być „fiszką projektową” - dokumentem 

maksymalnie uproszczonym, który będzie prosty w przygotowaniu i jednocześnie 

zawierający informacje niezbędne do oceny kryteriów preselekcyjnych, w tym głównie 

kryterium merytorycznego P.3 Wsparcie realizacji celów określonych dla Poddziałania 1.6.2, 

w tym innowacyjność przedsięwzięcia. W związku z powyższym nie ujęto w nim miejsca                 

na szczegółowy wykaz kosztów projektu. Ponadto, możliwość realizacji projektu po złożeniu 

wniosku preselekcyjnego wymagałaby rozbudowania wniosku preselekcyjnego o elementy 

wynikające z programu pomocowego konieczne do weryfikacji pod kątem efektu zachęty. 

Założeniem konkursu było natomiast przeprowadzenie szybkiej weryfikacji projektów                 

pod kątem najważniejszego kryterium dostępowego, dot. innowacyjności przedsięwzięcia. 

Mając na uwadze określone regulaminem konkursu ramy czasowe IZ podejmie kroki, 

które pozwolą zrekompensować powyższą niedogodność poprzez możliwie dalekie skracanie 

proceduralnych terminów na składanie wniosków i dokonywanie oceny, co w konsekwencji 

pozwoli na terminowe zakończenie konkursu zgodne z kierowanymi do IZ oczekiwaniami. 
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 niezasadne stwierdzanie, iż informacje o zakresie innowacyjności opracowywane przez 

rzecznika patentowego w zgłoszeniu patentowym są niewystarczające; 

 

Ocena projektów preselekcyjnych prowadzona była przez niezależnych oceniających, 

każdy z nich zgodnie z obowiązującą procedurą miał możliwość zwrócenia się do 

wnioskodawcy w celu uszczegółowienia, wyjaśnienia zapisów zawartych w przedłożonych 

dokumentach. Tym samym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości oceniający zwracali się do 

wnioskodawców, przedstawiali swoje wątpliwości i prosili o wyjaśnienia. Po uzyskaniu 

odpowiedzi oceniający kończyli ocenę. Każdy z przypadków w tym zakresie należy 

rozpatrywać indywidualnie z uwagi na jakość i czytelność dostarczanych do instytucji 

dokumentów. 

 

 brak standardów dla zakresu analizy własnej wnioskodawców określającej skalę 

innowacyjności);  

 

W opisie kryterium Wsparcie realizacji celów określonych dla Poddziałania 1.6.2,                                       

w tym innowacyjność przedsięwzięcia wskazano, że w celu potwierdzenia rozwiązań 

innowacyjnych zastosowanych w projekcie wnioskodawca przedkłada stosowną opinię              

o innowacyjności lub spis podstaw/źródeł danych, na podstawie których określono stopień 

rozwiązań innowacyjnych zastosowanych w projekcie (z podaniem tytułów raportów, 

roczników statystycznych i dat ich wydania, adresów stron internetowych, roczników 

publikacji, itp. oraz wskazaniem miejsca ich dostępności w celu zweryfikowania                                 

z informacjami przedstawionymi, z zastrzeżeniem, że podstawą stwierdzenia innowacyjności 

nie mogą być jedynie ogólne teksty reklamowo-opisowe).  

Dokumentami potwierdzającymi innowacyjność mogą również być pozyskane patenty, wzory 

użytkowe czy zgłoszenia patentowe lub zgłoszenia wzoru użytkowego.  

Uzasadnienie innowacyjności powinno zawierać w szczególności:  

 informację, które z elementów projektu są innowacyjne, a które pełnią rolę 

uzupełniającą;  

 analizę informującą na czym polega dana innowacyjność;  

 porównanie nowej oferty w stosunku do podobnych produktów znajdujących się na 

rynku.  

Ponadto, we wniosku preselekcyjnym dodatkowo wskazano, że produkty stanowiące 

innowacje nie mogą być wytwarzane na rynku regionalnym. W przypadku gdy przedmiotem 
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realizowanego projektu będzie innowacja na skalę kraju lub świata wówczas produkty 

stanowiące innowację nie mogą być wytwarzane odpowiednio do wykazywanego stopnia 

innowacji - w kraju lub na świecie. Z nowym produktem na rynku będziemy mieli                            

do czynienia w sytuacji, gdy na danym rynku produktowym nie jest wytwarzany produkt, 

który oferuje te same funkcjonalności lub też w sytuacji, gdy rozwiązania technologiczne, 

które są wykorzystywane w produkcie zasadniczo różnią się od obecnie wykorzystywanych  

w tego typu produktach. W ocenie IZ RPO wskazówki te były wystarczające, aby 

wnioskodawca mógł się rzetelnie odnieść do aspektu innowacyjności w planowanym 

projekcie. 

 

 nieuzasadniona, przedłużająca się ocena wniosków preselekcyjnych uniemożliwiająca 

rozpoczęcie kwalifikowalności wydatków w ramach inwestycji MŚP. 

 

Przedłużenie preselekcji spowodowane było koniecznością wyjaśniania zapisów treści 

wniosków preselekcyjnych z uwagi na brak zawierania przez wnioskodawców informacji 

umożliwiających dokonanie pełnej oceny preselekcyjnej zgodnie z przyjętymi  kryteriami. 

Blisko 150 projektów nie zawierało własnej analizy o innowacyjności, w wielu przypadkach              

w dostarczonej dokumentacji brakowało także opinii o innowacyjności. Tym samym 

niemożliwe było potwierdzenie przez ekspertów czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu 

Poddziałania 1.6.2, którym jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach 

sektora MŚP. 

3) Problemy z oceną i uruchomieniem projektu grantowego  Fundusz Badań i Wdrożeń 

Voucher Badawczy oraz Fundusz Badań i Wdrożeń – zagrożenie nieosiągnięcia 

wskaźników w pozostałym krótkim czasie realizacji, mając na uwadze możliwości 

absorpcyjne grupy docelowej - przedsiębiorców i potencjalnych wykonawców prac B+R - 

jednostek naukowych.  Z przedstawionych przez IZ informacji wynika, iż realizacja                    

ww. projektów została wstrzymana  ze względu na trwające wyjaśnienia z KE dotyczące 

typu wnioskodawcy w konkursie. W przypadku obu projektów konkurs jednak                                

już się zakończył. W zakresie projektu grantowego  Fundusz Badań i Wdrożeń Voucher 

Badawczy IZ jest związana – tak samo jak beneficjent – zapisami umowy o dofinansowanie. 

Umowa ta nie przewiduje procedury wstrzymania z przyczyn niezależnych od beneficjenta. 

Zatrzymanie działań projektu, w tym wypłaty zaliczki, powoduje, iż partnerzy projektu tracą 

płynność finansową i nie są w stanie wywiązywać się z bieżących zobowiązań m.in. wobec 
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personelu projektu. Realizacja projektu jest zagrożona. Członkowie Sejmiku Gospodarczego 

zaangażowani w realizację projektu Fundusz Badań i Wdrożeń Voucher Badawczy                         

nie zauważają podstawy prawnej dla wstrzymania jego działań.  Powinny trwać prace 

dotyczące akceptacji kryteriów oceny, procedur i dokumentacji naboru, bo wdrażanie 

projektu jest znacząco opóźnione. Ponadto konieczne jest wypłacenie dotacji                              

dla zrealizowania ww. działań i pilne zrefundowanie kosztów poniesionych przez partnerów               

w 2016 r. IZ zawarła w dniu 02.12.2016 umowę o dofinansowanie i jest związana                          

jej regulacjami. Konieczne jest pilne określenie działań zaradczych. 

Kwestia wątpliwości Ministerstwa Rozwoju w zakresie projektów realizowanych                      

i koordynowanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podmioty 

powiązane z Samorządem Województwa w ramach RPO WKP 2014-2020, została już 

wyjaśniona z Komisją Europejską. Biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Komisji 

Europejskiej (pismo z dnia 11 stycznia 2017 r.), w zakresie poddziałania 1.2.1 Zarząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął w dniu 18 stycznia 2017 r. stanowisko 

umożliwiające dalszą realizację wskazanych przez Państwa projektów grantowych. 

W związku z wyjaśnieniem wątpliwości, jakie skierowane zostały do Komisji 

Europejskiej w zakresie projektów realizowanych i koordynowanych przez Samorząd 

Województwa oraz podmioty powiązane z Samorządem Województwa w ramach RPO WKP 

2014-2020, IZ RPO poinformowała Beneficjenta w dniu 18 stycznia 2017 r. o podjęciu 

dalszych działań związanych z realizacją ww. projektów. Zaliczka złożona przez Beneficjenta 

została zatwierdzona przez IZ RPO w dniu 19 stycznia 2017 r., o czym Beneficjent został 

poinformowany, zaś jej wypłata nastąpi zgodnie z terminarzem wypłat BGK. Wskazać 

również należy, że Beneficjent dostał zgodę IZ RPO na złożenie dodatkowego wniosku 

refundacyjnego o płatność w miesiącu grudniu 2016 r. Niemniej przedmiotowy wniosek                

nie został dotychczas złożony. 

Ponadto podkreślić należy, że zgodnie z § 8 ust. 19 umowy grantowej                                 

dla ww. projektów, bieg terminu płatności może być przerwany jeśli m.in. kwota ujęta                   

we wniosku o płatność jest nienależna. Wówczas Beneficjent jest informowany na piśmie               

o wstrzymaniu płatności i o jego przyczynach. Wobec zakwestionowania prawidłowości 

wyboru ww. projektów do dofinansowania, do momentu rozstrzygnięcia ww. zagadnienia 

przez Komisję Europejską, a z taką sytuacja mieliśmy tutaj do czynienia, koniecznym było 
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wstrzymanie działań IZ RPO związanych z realizacją ww. projektów, o czym Beneficjent został 

poinformowany. 

4)  Problemy z oceną i uruchomieniem projektu grantowego  w ramach poddziałania 1.5.2 

RPO WK-P planowanego przez TARR. Nieuruchomienie ww. projektu negatywnie 

oddziałuje na plany promocyjne przedsiębiorców. 

W toku wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020 powstała wątpliwość, czy niektóre                                  

z ogłoszonych dotychczas konkursów przewidujące ograniczony katalog uprawnionych 

wnioskodawców jedynie do Samorządu Województwa (jego jednostek organizacyjnych)                

lub projektów partnerskich, w których Samorząd Województwa pełni rolę partnera 

wiodącego jest poprawna. W związku z powyższym IZ RPO, w celu rozwiązania zaistniałych 

wątpliwości, wystąpiła do Komisji Europejskiej z prośbą o zajęcie stanowiska w ww. kwestii.  

KE zarekomendowała, aby w przypadku działań realizowanych w ramach Poddziałania 

1.5.2 nie wybierać projektów w oparciu o dotychczasowe kryteria wyboru projektów, tylko 

zmodyfikować je w obszarze uprawnionego wnioskodawcy tak, aby zapewnić szerszy dostęp 

IOB do udziału w konkursie.  

Wobec powyższego w dniu 18.01.2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

przyjął stanowisko w przedmiocie zgodności realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kontekście stanowiska Komisji 

Europejskiej. Decyzją Zarządu Województwa konkursy ogłoszone w ramach poddziałania 

1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynaradawiania przedsiębiorstw, tj. konkurs RPKP.01.05.02              

-IZ.00-04-004/15 oraz RPKP.01.05.02-IZ.00-04-019/16 zostaną anulowane.  

Zmiany do kryteriów zostaną przedstawione Komitetowi Monitorującemu                            

na posiedzeniu 16 lutego br. Po ich zatwierdzeniu IZ RPO niezwłocznie ogłosi nowe konkursy.   

5) Problemy  z uruchomieniem Bazy Usług Rozwojowych – proces ten trwa zbyt długo, 

inne regiony mają większe postępy w tej sprawie. Przedsiębiorcy w woj. kujawsko-

pomorskim nie mają dostępu do dotacji na szkolenia i doradztwo. Paradoksalnie 

równolegle IZ promuje możliwość uzyskania grantów w ramach systemu podmiotowego 

przeznaczonych na realizację usług rozwojowych. Z niewiadomych przyczyn o 2 miesiące 

przedłużono składanie wniosku o dofinansowanie w konkursie dla operatora BUR 
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(działanie 8.5), wskazując enigmatycznie jako przyczynę złożoność tematyki (nota bene 

była ona znana podczas opracowywania konkursu). 

Ogłoszenie konkursu poprzedzone było szeregiem działań. Poniżej wskazano 

najważniejsze z nich. Należy również zwrócić uwagę, że IZ RPO przygotowując dokumentację 

konkursową oraz określając terminy w niej zawarte zastosowała przyjęte terminy dla 

wszystkich naborów. Jednak w trakcie naboru IZ RPO otrzymała informacje o konieczności 

przedłużenia terminu ze względu na czasochłonność i pracochłonność przygotowania 

dokumentacji po stronie wnioskodawców. Podjęto zatem decyzję o przedłużeniu naboru, 

aby dokumentacja była przygotowana w sposób rzetelny, który umożliwi uczestnikom 

projektu dostęp do oferowanych usług na najwyższym poziomie. 

Pierwszym etapem było przedstawienie projektu kryteriów na posiedzeniu Komitetu 

Monitorującego. Jednak punkt dotyczący omówienia kryteriów dla Poddziałania 8.5.1 został 

wykreślony z pierwszego dnia IV posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, które odbywało się               

w dniach 29-30 października 2015 r. Powód, który podała przedstawicielka Komisji 

Europejskiej - Wallis Goelen – Dyrektor - Dyrekcji Generalnej do Spraw Zatrudnienia, Spraw 

Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL) to konieczność 

porozumienia KE i MIiR w tym zakresie (projekt kryteriów był przyjęty przez Zarząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 7 października 2015 r. Uchwałą                                 

Nr 41/1422/15). 

Kryteria były następnie przedmiotem VII posiedzenia Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

które odbyło się w dniu 22 marca 2016 r. Kryteria zostały przyjęte. 

Kolejnym etapem było rozpoczęcie prac nad dokumentem: „Podmiotowy System 

Finansowania usług rozwojowych w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 - Koncepcja i zasady 

funkcjonowania” (PSF). 

Na budowę obligatoryjnego dokumentu dla realizacji Poddziałania 8.5.1 (PSF) istotny 

wpływ miało opublikowanie w dniu 28 lipca 2016 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju 

zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw z dnia 24 maja 2011 r. (Dz.U. 2016, poz. 1129). Rozporządzenie weszło                 

w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji. Powyższe rozporządzenie stanowi podstawę do 

prowadzenia rejestracji podmiotów, które chcą za pośrednictwem Rejestru Usług 

Rozwojowych świadczyć usługi w ramach KSU (usługi podlegające współfinansowaniu                       
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w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020), w oparciu o kryteria 

zmienione ww. nowelizacją. W komunikacie PARP (http://serwis                                                              

-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/135-nowelizacja-rozporzadzenia-w-sprawie-ksu) zawarto 

również informację, że o możliwości składania wniosków o wpis do RUR za pośrednictwem 

portalu www.inwestycjawkadry.pl  PARP poinformuje odrębnym komunikatem.                          

W komunikacie znalazły się również informacje, w tym uszczegóławiające realizację 

rejestracji dla podmiotów dotychczas zarejestrowanych w BUR. 

W wyniku kolejnych pism, które spłynęły w sprawie realizacji BUR-y została 

przygotowana propozycja zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.5.1, która 

była przedmiotem XII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, które odbyło się w dniach                          

1 – 2 września 2016 r. IZ RPO zaproponowała trzy zmiany w tym zakresie. Pierwsza 

wynikająca ze zmiany nazewnictwa systemu usług rozwojowych, tj. z Rejestru Usług 

Rozwojowych (RUR) na Bazę Usług Rozwojowych (BUR). W związku z powyższą zmianą                    

w kryterium B.1.12 przedstawiono propozycję dodania przypisu o treści: „25 sierpnia 2016 r. 

Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) przekształcił się w Bazę Usług Rozwojowych. Baza 

dostępna będzie pod nowym adresem - uslugirozwojowe.parp.gov.pl”. Następna zmiana,               

w tym kryterium, polegała na uogólnieniu zapisów związanych z przytoczonymi Wytycznymi 

tj. „Wytycznymi  Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców 

i pracowników do zmian na lata 2014-2020”, co miało na celu odniesienie się zawsze                   

do aktualnych wytycznych. Ostatnia przedstawiona zmiana dotyczyła kryterium B.1.3 

Wnioskodawca i jego partner/rzy (w przypadku projektu partnerskiego) posiada status 

Instytucji Otoczenia Biznesu, w którym doprecyzowano definicję Instytucji Otoczenia Biznesu. 

Członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zmiany kryteriów. Następnie, 

po wprowadzeniu koniecznych zmian zakończono pracę nad PSF. 

Należy zauważyć, że zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa w okresie finansowym 

2014-2020 system dystrybucji środków EFS przeznaczonych na wspieranie adaptacyjności 

przedsiębiorców i pracowników powinien zostać oparty na podejściu popytowym (demand 

driven approach). Jednocześnie zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 działania podejmowane w ramach 

Priorytetu Inwestycyjnego 8v polegać będą na stworzeniu systemu dostarczania 

kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających                  

na potrzeby przedsiębiorstw. W tym celu określono konieczność wdrożenia podmiotowego 

http://serwis/
http://www.inwestycjawkadry.pl/
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system finansowania usług rozwojowych, gwarantujący odbiorcom wsparcia możliwość 

samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych, a także szybką reakcję na występujące 

potrzeby (tzw. usługi szyte na miarę). Konieczność wdrożenia w ramach RPO WK-P na lata 

2014-2020 tzw. Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) usług rozwojowych wynika 

również z obowiązujących Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 

przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 z dnia 28.06.2016 r.                           

PSF jest wdrażany w ramach projektu wybranego do dofinansowania w ramach RPO w trybie 

przewidzianym w art. 38 ustawy wdrożeniowej. Wiąże się to z określeniem przez IZ RPO 

warunków planowanego konkursu. Między innymi konieczność opracowania odrębnego 

dokumentu określającego zasady funkcjonowania PSF w woj. kujawsko-pomorskim. 

„Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w ramach RPO WKP na lata                 

2014-2020 - Koncepcja i zasady funkcjonowania” jest dokumentem zawierającym 

najważniejsze warunki i procedury dotyczące realizacji wsparcia skierowanego                               

do przedsiębiorców i pracowników ze środków EFS.  

W dniu 20 września 2016 r. IZ RPO  otrzymała ostateczną wersję porozumienia 

dotyczącą zakresu i zasad współpracy pomiędzy PARP oraz Zarządem Województwa                       

w odniesieniu do Bazy Usług Rozwojowych oraz kwestii powierzenia przetwarzania danych 

osobowych  w związku z realizacją PSF. 

W dniu 21 września 2016 r. UCHWAŁĄ NR 36/1480/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO przyjęto dokument pn. „Podmiotowy System Finansowania usług 

rozwojowych w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 - Koncepcja i zasady funkcjonowania”. 

Następnie tj. od dnia 5 października 2016 r. zaczęto przygotowania dokumentacji 

konkursowej. Przygotowanie zapisów, przede wszystkim treści umowy o dofinansowanie 

projektu, wymagało licznych ustaleń, w tym ustaleń zapisów zawartych w przekazanym 

Porozumieniu z PARP i obowiązków przyszłego realizatora wsparcia w ramach bazy. 

Porozumienie zostało ostatecznie podpisane w dniu 20 grudnia 2016 r. Po zakończeniu 

procesu uzgodnień w dniu 17 listopada 2016 r. został ogłoszony konkurs Nr RPKP.08.05.01-

IZ.00-04-069/16 dla Poddziałania 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020. 
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6) Opóźnienia w uruchomieniu instrumentów finansowych i zagrożenie niewykorzystania 

wysokiej alokacji w RPO na ten cel. 

Uruchomienie instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 

zostało obwarowane wymogiem przeprowadzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO analizy 

ex-ante. Co istotne, przeprowadzenia tej analizy nie należy traktować jedynie jako wymogu 

natury formalnej, lecz jako rzeczywistą merytoryczną weryfikację zasadności i zakresu 

zastosowania instrumentów finansowych. W tym kontekście należy podkreślić, że ze względu 

na swoją charakterystykę instrumenty finansowe wymagają dostosowania do zmieniającej 

się sytuacji gospodarczej i prawnej – tylko w ten sposób ich wdrażanie może zakończyć                  

się powodzeniem. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko                

-Pomorskiego na lata 2014-2020 pierwotna analiza ex-ante została opracowana                                      

i zaakceptowana przez Instytucję Zarządzającą RPO pod koniec 2014 r. Po zakończeniu tego 

procesu rozpoczęły się działania zmierzające do wyboru menadżera Funduszu funduszy 

jednakże ze względu na duże rozbieżności prawne proces ten został wstrzymany                            

do momentu wypracowania na szczeblu zarówno krajowym, jak i regionalnym rozwiązań, 

które z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego będą najwłaściwsze. Udało                                

się to osiągnąć dopiero z początkiem drugiej połowy 2016 r. wraz z momentem wydania 

przez Komisję Europejską Wytycznych dla państw członkowskich w sprawie wyboru 

podmiotów wdrażających instrumenty finansowe (2016/C 276/01).  

Długi czas oczekiwania spowodował jednak w ocenie Instytucji Zarządzającej RPO 

częściową deaktualizację warunków przewidzianych w pierwotnej analizie ex-ante                         

dla wsparcia w formie instrumentów finansowych. Z tego też względu została podjęta 

decyzja o konieczności aktualizacji analizy ex-ante tak, by jej postanowienie odzwierciedlały 

rzeczywistość ekonomiczną i prawną,  w jakiej będą wdrażane instrumenty finansowe.                

Ten proces zakończył się w grudniu 2016 r. W chwili obecnej Instytucja Zarządzająca RPO 

pracuje nad wyborem podmiotów wdrażających  fundusze funduszy – w tym celu zawiązana 

została dotychczas współpraca z dwoma podmiotami: Bankiem Gospodarstwa Krajowego                              

i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.  

Odnosząc się do kwestii rzekomego ryzyka niewykorzystania przewidzianej                             

na ten cel alokacji uprzejmie informuję, że proces wdrażania instrumentów finansowych 

poddany jest ścisłemu monitoringowi. Z tego też względu Instytucja Zarządzająca RPO będzie 

weryfikowała postępy w realizacji założonych celów. 
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7)  Stan prac nad regionalną agendą naukowo–badawczą. 

Zakres tematyczny Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB) powstał                        

w oparciu o zagadnienia badawcze wpisujące się w regionalne specjalizacje, zgłoszone przez 

Urzędy Marszałkowskie w porozumieniu m.in. z przedstawicielami regionalnych ośrodków 

naukowych. Zapewnia on spójność mechanizmów finansowania prac B+R istotnych z punktu 

widzenia Kraju i Regionów (Krajowe a Regionalne Inteligentne Specjalizacje). Zakres RANB 

określony został na podstawie zgłoszeń regionów przez Radę Ekspertów NCBiR w maju 2016 

r. Prace nad RANB są zakończone. 

Zakres tematyczny RANB stworzono po: 

 analizie i uporządkowaniu zagadnień badawczych, zgłoszonych przez Samorządy 

Województw,  

 weryfikacji zgodności w zakresie pojęcia prac B+R, 

 ograniczeniu liczby lub zakresu zgłoszonych propozycji (niezgodność z Regionalnymi 

Inteligentnymi Specjalizacjami lub powielanie się z tematyką realizowanych przez 

NCBiR strategicznych lub sektorowych programów B+R). 

 

Następnie ogłoszono w NCBiR w tym zakresie konkurs z terminem naboru do końca 

lipca 2016 roku. 27 października 2016 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako 

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO IR 2014-2020 poinformowała, że zakończona 

została ocena merytoryczna projektów złożonych w konkursie 1/4.1.2/2016 w ramach 

Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy 

naukowo-badawcze”. W ramach konkursu dokonano oceny merytorycznej 154 wniosków                             

(tj. wszystkich wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną). Do dofinansowania 

rekomendowanych  zostało 19 projektów. Łączna kwota dofinansowania dla ww. projektów 

wynosi  55 546 742,79 zł,  z czego: 7 171 986,61 zł to łączna kwota dofinansowania                       

dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim; 48 374 756,18 zł to łączna 

kwota dofinansowania dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż 

mazowieckie. 
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8)   Przedsiębiorcy w  RPO WK-P w porównaniu z innymi RPO są traktowani nie najlepiej:  

a)  za mało konkursów dla przedsiębiorców w ogóle i w br., 

Jak słusznie Państwo zauważyli alokacja przewidziana w Programie na zastosowanie 

formuły instrumentów finansowych jest wysoka – taka sytuacja oznacza zatem, że pozostała 

alokacja dostępna w Programie, dedykowana na rzecz przedsiębiorców i dystrybuowana                

w formie konkursów jest mniejsza.  

Ponadto, Instytucja Zarządzająca RPO zdecydowała się na zastosowanie formuły 

projektu grantowego – taka sytuacja powoduje z kolei, że konkursy ogłaszane przez 

Instytucję Zarządzającą RPO nie są adresowane do przedsiębiorców lecz do instytucji 

otoczenia biznesu. To te podmioty będą zatem ogłaszać konkursy dedykowane na rzecz 

przedsiębiorców. 

b)  praktycznie brak możliwości sfinansowania inwestycji rozwojowych nie będących B+R, 

Finansowanie inwestycji rozwojowych już w tym momencie dostępne jest w Programie  

– w ramach poddziałania 1.6.2. został ogłoszony konkurs na wsparcie inwestycji 

przedsiębiorstw związanych z wdrażaniem innowacji. Poza tym poddziałaniem wsparcie 

działań nakierowanych na inwestycje rozwojowe będzie dostępne dla przedsiębiorców                  

w formie instrumentów finansowych. Tym samym przedsiębiorcy uzyskają dostęp                           

do trwałego mechanizmu wsparcia swoich projektów inwestycyjnych. Zakres wsparcia                   

w formule instrumentów finansowych obejmie przedsięwzięcia związane z : 

- rozszerzeniem działalności przedsiębiorstwa; 

- wzmocnieniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa ; 

- realizacją nowych projektów; 

- przechodzeniem na nowe rynki; 

- przechodzeniem na nowe rozwiązania. 
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c) regularne, często kilkukrotne przesuwanie ustalanych przez UM terminów - ogłaszania  

konkursów, naborów, ocen, 

Przesuwanie terminów konkursów jest często dokonywane na wniosek samych 

zainteresowanych wnioskodawców. W zakresie oceny dysponujemy ograniczonymi  kadrami, 

co w przypadku konkursów z dużą liczbą wniosków i przy wielu ogłoszonych konkursach 

powoduje konieczność priorytetyzacji  dokonywania ocen.  Przy priorytetyzacji brana jest 

pod uwagę konieczności osiągnięcia ram wykonania i zasady n+3.  

d) zbyt późne terminy szkoleń dla beneficjentów przed naborami wniosków, 

 

IZ RPO dochowa wszelkich starań, aby organizacja spotkań informacyjnych                            

dla ogłoszonych konkursów RPO WK-P (EFRR) nastąpiła nie później niż 7 dni przed 

rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektów. 

e) Pomimo od dawna zgłaszanych uwag, nadal niezadowalająca praca pkt-ów 

informacyjnych/ wyjątek Bydgoszcz. 

 

W roku 2017 r. zachęcamy przedsiębiorców do skorzystania z nowych usług 

oferowanych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich polegających                  

na przeprowadzeniu indywidualnej konsultacji poza siedzibą punktu lub usługi polegającej      

na informowaniu klienta o zdiagnozowanych i interesujących go możliwościach otrzymania 

dofinansowania/ konkursach FE (po uprzednim odbyciu konsultacji w punkcie). Istnieje 

również możliwość organizacji zamkniętego spotkania informacyjnego dla grupy 

przedsiębiorców lub konsorcjum firm w interesującym ich temacie. 

9) Instrument finansowy. Zbyt duża alokacja wsparcia przeznaczonego dla MŚP 

przeznaczona  na instrument finansowy. 

Poziom alokacji został wyznaczony w oparciu o przeprowadzoną analizę ex-ante 

instrumentów finansowych. Jej poziom odpowiada również zaleceniem Komisji Europejskiej  

i Ministerstwa Rozwoju, w których ocenie poziom alokacji na instrumenty finansowe                      

w okresie programowania 2014-2020 powinien wynosić około 10 % alokacji Programu.                  

W ocenie Instytucji Zarządzającej RPO wysoka alokacja na instrumenty finansowe znajduje 

również uzasadnienie w kontekście konieczności zapewnienia, że realizowana polityka 

rozwoju będzie miała charakter długofalowy i efektywny.   
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10) Ogłoszenia konkursów: opóźnienia w ogłaszaniu konkursów dla przedsiębiorców IOB. 

Prosimy o ewentualne skonkretyzowanie pytania. 

11) Ocena wniosków: znacznie wydłużone terminy oceny wniosków dla przedsiębiorców              

i IOB. Wprowadzenie możliwości we wniosku i załącznikach, o ile to możliwe, poprawy 

na miejscu w urzędzie przez beneficjenta i parafowanie poprawy. Wprowadzenie 

możliwości składania załączników na nośniku elektronicznym. Niewymaganie                        

na etapie oceny żadnych innych dokumentów niż, te wymagane dokumentacją 

konkursową. Informacje przedstawione we wniosku i załącznikach są podstawą do  

oceny wniosku. 

Nie jest możliwe zastosowanie odrębnych (przyśpieszonych)  terminów dla oceny 

wniosków składanych przez przedsiębiorców i IOB. IZ RPO obowiązuje przestrzeganie 

jednolitego podejścia do wszystkich wnioskodawców wynikająca z przyjętych                                       

i zatwierdzonych instrukcji i regulaminów. Z posiadanych zestawień wynika, iż  termin                   

na dokonanie oceny w naszym regionie nie odbiega od terminów na ocenę przewidzianych  

w innych programach regionalnych. Jednocześnie pragnę zapewnić, że wraz z postępem 

wdrażania programu będziemy rozważać, w miarę możliwości, wprowadzanie uproszczeń 

(np. składanie dokumentów w formie elektronicznej). Niektóre propozycje nie są jednak 

możliwe do wdrożenia, np. poprawa wniosków na miejscu.   

12) Szkolenia dla beneficjentów: racjonalne planowane szkoleń dla potencjalnych 

beneficjentów.  Rekrutacja na szkolenia ogłaszana jest  późno. Praktycznie przed 

samym konkursem. Zlecenie prowadzenia szkoleń zewnętrznym ekspertom, tak jak 

miało to miejsce w ostatnim okresie. Szkolenia te były bardzo dobrze ocenione przez 

uczestników. 

IZ RPO dochowa wszelkich starań, aby organizacja spotkań informacyjnych dla 

ogłoszonych konkursów RPO WK-P (EFRR) nastąpiła nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem 

naboru wniosków o dofinansowanie projektów. Natomiast pozostałe szkolenia ogólne, będą 

w większości przeprowadzone przy udziale zewnętrznych ekspertów posiadających 

praktyczną wiedzę  i doświadczenie w obszarach tematycznych wsparcia FE. 
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13) Strona mojregion.eu: uporządkowanie informacji w kategorii  Zobacz ogłoszenia                   

i wyniki naborów wniosków, np. według uprawnionych beneficjentów lub aktualne/w 

trakcie oceny/zakończone.  W związku z tym, że konkursów jest coraz więcej pojawia 

się problem w szybkim dotarciu do interesujących  informacji. Zamieszczanie 

komunikatów na początku, tematycznie segregowanie FAQ. 

Od grudnia 2016 r. w ramach strony internetowej www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl 

(mojregion.eu) działa zakładka pn. „FAQ”. W jej ramach działa Centralna Baza Pytań                          

i Odpowiedzi. Baza stanowi zbiór pytań i odpowiedzi dla ogłoszonych naborów RPO WK-P                

i zakresów tematycznych dot. wsparcia z FE. Intuicyjny system wyszukiwania treści                    

oraz modułowa budowa podstrony pozwalają użytkownikowi w prosty i szybki sposób 

dotrzeć              do interesujących go informacji.  

14) System SL: dlaczego dokumenty są wysyłane papierowo i przez system                                

SL (elektronicznie), brak możliwości dostępu do systemu SL dla partnerów projektu. 

W Systemie SL2014 beneficjent może składać wnioski o płatność w formie 

elektronicznej, a także dołączać wszystkie załączniki niezbędne z punktu widzenia rozliczenia 

projektu i wymagane przez instytucję. Wnioski o płatność po podpisaniu certyfikatem 

kwalifikowanym lub profilem zaufanym są przesyłane w SL2014 do instytucji. W SL2014 jest 

też moduł komunikacji, gdzie w ramach projektu beneficjent może wysłać wiadomość lub 

pismo podpisane elektronicznie do instytucji. 

Dostęp do systemu SL2014 nadawany jest na podstawie wniosku o nadanie dostępu 

dla osoby uprawnionej, który jest załącznikiem do umowy. Beneficjent wyznacza osoby 

uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją projektu                    

i zgłasza ich do pracy w systemie SL2014. Tak więc, jeżeli osoby reprezentujące partnera 

projektu mają mieć dostęp do SL2014, Beneficjent powinien złożyć wniosek o nadanie 

dostępu dla osoby uprawnionej umożliwiając w ten sposób partnerowi dostęp do SL2014.   

Partnerzy projektu mają dostęp do SL2014 w przypadku, gdy projekt w SL2014 

rozliczany jest w formule partnerskiej. Wówczas każdy z partnerów ma obowiązek tworzenia 

w SL2014 częściowych wniosków o płatność. Partner wiodący, odpowiedzialny za kontakty               

z instytucją, po zatwierdzeniu częściowych wniosków, tworzy zbiorczy wniosek o płatność                

i przesyła  do instytucji. Dla EFRR zgłoszenie takiego sposobu rozliczania jest możliwe już na 
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etapie wniosku o dofinasowania, natomiast dla EFS zgłoszenie następuje na etapie 

podpisywania umowy o dofinansowanie. 

SL2014 jest aplikacją główną centralnego systemu teleinformatycznego, do stosowania 

którego IZ RPO jest zobowiązana przez Ministerstwo Rozwoju od momentu podpisania 

umowy o dofinansowanie projektu z beneficjentem. Centralny system teleinformatyczny jest 

narzędziem komunikacji w całości zaprojektowanym i administrowanym przez Ministerstwo 

Rozwoju i z założenia ma służyć wymianie informacji w formie elektronicznej pomiędzy 

beneficjentem i IZ RPO (aplikacja SL2014) oraz pomiędzy IZ RPO i Ministerstwem Rozwoju. 

Zasady funkcjonowania i wprowadzania danych do ww. systemu narzuca Ministerstwo 

Rozwoju.  

Zasady dostępu i użytkowania SL2014 przez beneficjentów są wskazane w umowie                                          

o dofinansowanie projektu, zgodnie z którą: „Beneficjent zobowiązuje się                                          

do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania z IZ RPO, 

zgodnie z aktualną wersją „Podręcznika Beneficjenta w ramach EFRR”/ „Podręcznika 

Beneficjenta EFS”/ „Podręcznika Beneficjenta IP WUP”, udostępnioną przez IZ RPO na stronie 

internetowej Programu. Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej przesyłanie: 

1) wniosków o płatność; 

2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach 

Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność; 

3) harmonogramu płatności; 

4) informacji dotyczących zamówień publicznych; 

5) innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym niezbędnych                                    

do przeprowadzenia kontroli Projektu”.  

Z powyższego nie wynika obowiązek prowadzenia wszelkiej korespondencji                             

z beneficjentem tylko za pośrednictwem SL2014. 

Ponadto umowa o dofinansowanie projektu wskazuje, że obowiązkiem beneficjenta 

(czyli partnera wiodącego w przypadku projektów realizowanych w formule partnerskiej) jest 

spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania dostępu do SL2014 tj. wyznaczenia osób 

uprawnionych do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu 
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oraz ich zgłoszenia IZ RPO w celu umożliwienia im korzystania z SL2014 oraz do zapewnienia, 

że ww. osoby wykorzystują profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny 

weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu w ramach uwierzytelniania 

czynności dokonywanych w ramach SL2014. Podkreślenia wymaga także fakt,                                  

że w przypadku projektów realizowanych w formule partnerskiej każdy z partnerów ma 

obowiązek tworzenia w SL2014 częściowych wniosków o płatność, za weryfikację, których 

odpowiada partner wiodący, który następnie na ich podstawie sporządza zbiorczy wniosek              

o płatność przekazywany IZ RPO. 

Powyższe zasady są zgodne z rozdziałem 16 ustawy wdrożeniowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

217 z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 

danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 3 marca 2015 r. (MIiR/H 2014                         

-2020/6(01)/03/2015). 

 

 

 


