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Dolno?l?ska Instytucja Po?rednicz?ca przypomina, i? od dnia 23.08.2017 r. obowi?zuj? nowe
Wytyczne w zakresie kwalifikowalno?ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz Funduszu Spójno?ci na lata
2014-2020.
Dokument
jest
dost?pny
m.in.
na
stronie http://dip.dolnyslask.pl/images/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_23.08.17.pdf
Wa?n? zmian? uj?t? w nowych Wytycznych jest sposób upublicznienia zapytania
ofertowego w przypadku, gdy Wnioskodawca na w?asne ryzyko rozpoczyna realizacj? projektu
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W przeciwie?stwie do wcze?niejszych
uregulowa? w tym zakresie, dla post?powa? wszcz?tych od dnia 23.08.2017 r. nie jest ju?
dozwolona publikacja jedynie na w?asnej stronie internetowej Wnioskodawcy.
Zgodnie z przypisem 55 w sekcji 6.5.2 pkt 14 i 15) Wytycznych, publikacja taka powinna
nast?pi? na stronie internetowej wskazanej przez instytucj? og?aszaj?c? nabór wniosków
o dofinansowanie projektu, a od 1 stycznia 2018 r. – na stronie w?a?ciwej dla danego programu
operacyjnego.
W przypadku projektów, dla których DIP nie zawar?a jeszcze umowy o dofinansowanie (tj. w
szczególno?ci projektów w trakcie oceny, projektów przed z?o?eniem wniosku o
dofinansowanie, projektów umieszczonych na „listach rezerwowych”, projektów wybranych
oczekuj?cych na podpisanie umowy), do czasu uruchomienia przez IZ RPO WD w?a?ciwej
strony internetowej, zapytania ofertowe dla Wnioskodawców DIP publikowane b?d? na
stronie http://dip.dolnyslask.pl/zapytania-ofertowe-wnioskodawcow.html . W celu umieszczenia
odpowiedniego zapytania, zawieraj?cego elementy opisane w sekcji 6.5.2 pkt 11 a) Wytycznych
oraz adres na jaki nale?y kierowa? oferty, tre?? zapytania wraz z ewentualnymi za??cznikami
nale?y przes?a? w formacie pdf,doc lub docx na adres email zapytania@dip.dolnyslask.pl. W
tre?ci maila nale?y poda? nazw? zamawiaj?cego, tytu? zapytania ofertowego oraz wymagany
termin publikacji.
Celem publikacji zapytania ofertowego w wymaganym przez Wnioskodawc? terminie, musi ono
by? przes?ane najpó?niej na dwa dni robocze przed terminem publikacji. Wskazuj?c ten termin,
nale?y mie? na uwadze minimalne wymagania Wytycznych w zakresie terminów na sk?adanie
ofert.
DIP informuje, ?e nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?? i form? og?osze? umieszczanych w
ramach zapyta? ofertowych. Udzia? DIP w publikacji zapyta? ma wy??cznie charakter
techniczny.
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