
Często zadawane pytania

 

Ważne!

Beneficjencie, podstawowymi aktami prawnymi reguluj?cymi kwestie zwi?zane ze
stosowaniem procedur dotycz?cych zamówie? publicznych s?:

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych, zwana dalej ustaw?
PZP;
 dokument pn. Wytyczne w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spo?ecznego oraz Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020, zwany dalej Wytycznymi.
 stosuje si? wersj? Wytycznych wg daty wszcz?cia post?powania - 

AKTUALNA

WERSJA obowiązuje od dnia 22 sierpnia 2019 r.

Przykłady naruszeń dot. zamówień w projekcie

W zwi?zku z powtarzaj?cymi si? przypadkami stwierdzania przez DIP naruszeń zasad

dokonywania wyboru wykonawców w realizowanych projektach , Dolno?l?ska
Instytucja Po?rednicz?ca przypomina o obowi?zku stosowania: "Wytycznych w zakresie kwalifikowalno?ci
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spo?ecznego oraz Funduszu Spójno?ci na lata 2014-2020", w szczególno?ci opisanej w nich „Zasady
konkurencyjno?ci” podczas dokonywania zamówie?.

Aktualna wersjaWytycznychobowi?zuje od dnia 22 sierpnia 2019 r. i jest dost?pna m.in. na stronie DIP w
zak?adce:

 „O programie > Zapoznaj si? z prawem i dokumentami”.

Ponadto, w razie wszelkich w?tpliwo?ci dotycz?cych interpretacji poszczególnych zapisów ww.
dokumentu, DIP zach?ca do bezpo?redniego kontaktu z pracownikami Wydzia?u Kontroli DIP.

 Równocze?nie informujemy, i? w najbli?szym czasie zostanie opublikowane zestawienie najcz??ciej
wyst?puj?cych, dotychczas stwierdzonych nieprawid?owo?ci zwi?zanych z dokonywaniem zamówie? w
projektach dofinansowanych w ramach RPO WD 2014-2020.

Załączniki środowiskowe

Często zadawane pytania - załączniki środowiskowe

konkurs 1.3 A,B - Rozwój przedsiębiorczości

Często zadawane pytania - 1.3 A,B

konkurs 1.5 A - Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

(Rzemieślnicy)
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Często zadawane pytania - konkurs 1.5 A (Rzemieślnicy)
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konkurs 3.1 A - Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Często zadawane pytania - 3.1 A

konkurs 3.2 A,B,C - Efektywność energetyczna w MŚP

Często zadawane pytania - 3.2 A,B,C

 

 konkurs 3.3 e- Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii -

projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy

Często zadawane pytania- część 1

Często zadawane pytania- część 2

konkurs 1.2 A Wsparcie dla przedsi?biorstw chc?cych rozpocz?? lub rozwin?? dzia?alno??

B+R (372/19)

Cz?sto zadawane pytania – 1.2 A

 

 

Konkurs 1.5 D Wsparcie dla M?P dotkni?tych skutkami epidemii COVID-19 – konkurs dotycz?cy
zakupu ruchomych ?rodków trwa?ych i warto?ci niematerialnych i prawnych (420/21)

 

Często zadawane pytania i odpowiedzi - 1.5 D
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