
Komunikat w sprawie naborów RPDS.01.05.01-IP.01-02-402/20 oraz RPDS.01.05.01-IP.01-02-403/20 

 

 

Szanowni Państwo, 

z końcem października mija okres utrzymania działalności gospodarczej jako warunku otrzymania 

dotacji. Tym samym, nie widzimy konieczności wystawiania przez Państwa weksli, jako 

zabezpieczenia wykonania umowy. Zarząd Województwa przyjął dziś stosowne zmiany w regulaminie 

obu naborów, co umożliwi zawieranie umów przez e-PUAP i elektroniczny obieg dokumentów. Forma 

ta nie tylko przyspieszy cały proces, ale także zmniejszy ryzyko zarażenia Państwa i naszych 

pracowników (ok. 20% pracowników DIP zostało skierowane na kwarantannę lub izolację). 

Uproszczona procedura przygotowania i zawierania umów będzie wyglądać następująco: 

🔵1. Kompletowanie i uzupełnianie dokumentacji, załączników. To najbardziej newralgiczny i 

czasochłonny etap przygotowania umowy. Prosimy o skrupulatne, zgodne z naszymi wskazówkami 

załączanie dokumentów.  

🔵2. Zatwierdzenie umowy w systemie informatycznym przez Wydział Kontraktacji, radcę prawnego 

oraz Księgowość DIP. Rezygnujemy z drukowania umów i ich wielokrotnego parafowania.  

🔵3. Wysłanie mailem, w jednym pliku, umowy wraz z załącznikami do Wnioskodawcy i zwrotne 

podpisanie umowy ze strony Wnioskodawcy przez e-PUAP. Opublikujemy instrukcję, która krok po 

kroku przeprowadzi Państwa przez ten proces.  

🔵4. Podpisanie umowy przez Dyrektora DIP poprzez podpis kwalifikowany.  

🔵5. Wprowadzenie przez DIP umowy do systemu SL.  

🔵6. Złożenie wniosku końcowego o płatność przez Beneficjenta poprzez system SL. Nie będzie już 

konieczności składania wniosku zaliczkowego, a następnie końcowego. 

🔵7. Wypłata kwoty wsparcia.  

 

 

Naszym celem jest jak najszybsze podpisanie wszystkich umów oraz wypłata środków wszystkim, 

którzy poprawnie przejdą wszystkie etapy❗️ 

 

 

Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż nawet po powyższych uproszczeniach procedura może wydawać się 

skomplikowana, prosimy jednak mieć na uwadze, że:  

 

 



➡❗️ Każdy z wniosków rozpatrywany jest indywidualnie, a ocena i weryfikacja dokumentów różni się 

w przypadku spółek, czy jednoosobowych działalności gospodarczych. 

➡❗️ Środki przekazane na nabory pochodzą z RPO i zostały zabezpieczone dodatkowo na walkę z 

COVID-19. Żaden program nie przewidywał zaangażowania tak dużych środków oraz nakładu pracy 

celem wsparcia przedsiębiorstw. Nabory są wsparciem dodatkowym, które ma pomóc Państwu w 

trudnej sytuacji, ale nie zmienia to faktu, że DIP ma obowiązek działać zgodnie z przepisami 

krajowymi oraz unijnymi. 

➡❗️ Z uwagi na źródło pochodzenia środków, DIP jest ZOBLIGOWANY do spełnienia WSZYSTKICH 

warunków formalnych, narzuconych przez UE, dlatego cały proces trwa znaczenie dłużej niż w 

przypadku np. pomocy Rządowej. 

➡❗️ Pomimo priorytetowej pracy nad naborami 402 oraz 403 Instytucja musi realizować swoje 

dotychczasowe działania, m.in. prowadzić rozliczenia oraz kontrole innych naborów.  

 

 

Podpisaliśmy już kilkaset umów z ogólnej liczby ponad 2000 z obu naborów, wypłacając przy tym 

kilkanaście milionów złotych. Nasi pracownicy codziennie kontaktują się z Państwem np. poprzez e-

mail. Do tych z Państwa, którzy jeszcze nie otrzymali kontaktu kierujemy prośbę o wyrozumiałość i 

cierpliwość. 


