Opis zmian w regulaminie „Konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz
zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie
dostępności, jakości i efektywności usług publicznych”
Wprowadza się następujące zmiany:
1) Pkt. 2.1. otrzymał brzmienie:
„2.1. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji upływa 13 sierpnia 2012 r.”
2) Pkt 6.1. otrzymał brzmienie:
„6.1. W konkursie dotacji mogą brać udział jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie oraz
związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeŜeniem pkt.
5.1.”;
3) Pkt 6.3. otrzymał brzmienie:
„6.3. Projekt zgłoszony do konkursu moŜe być realizowany przez Wnioskodawcę przy współudziale
innego podmiotu, zwanego „Partnerem”. W takiej sytuacji spełnione muszą być łącznie następujące
warunki:
1) Partnerem moŜe być jedynie podmiot, który wnosi do projektu wkład własny (takŜe niefinansowy,
np. patronat, wsparcie merytoryczne, itp.),
2) Partnerem moŜe być jedynie podmiot, który spełnia warunki określone w pkt. 6.2. ppkt 1) i 3) oraz
nie jest wpisany do rejestru podmiotów wykluczonych, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, prowadzonego przez Ministra Finansów na podstawie art.
210 tej ustawy,
3) W przypadku wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych wybór musi być dokonany
z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania w wyniku ogłoszenia otwartego,
upublicznionego naboru. Przy wyborze partnera uwzględnia się:
a) zgodność działania potencjalnego partnera z celami projektu,
b) oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu projektu,
c) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
d) współpracę partnera z wnioskodawcą w trakcie przygotowania i realizacji projektu,
4) do wniosku naleŜy dołączyć dokument potwierdzający współpracę Wnioskodawcy z Partnerem oraz
wskazujący na udzielenie przez Partnera pełnomocnictwa do jego reprezentowania przez
Wnioskodawcę,
5) dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Wnioskodawcy.”;
4) Pkt 8.1. otrzymał brzmienie:
3
„8.1. W przypadku uzyskania dotacji, za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione
na rzecz zgłoszonego projektu od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r. Ostatnie działanie
określone we wniosku musi zostać zrealizowane w terminie do 31.12.2014 r.”
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Koszty kwalifikowalne w ramach Konkursu są kosztami kwalifikującymi się do dofinansowania w ramach POPT, Priorytet 4.
Komunikacja i promocja, Działanie 4.2. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO i są zgodne z
regulacjami zawartymi w „Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej”. Dokument jest dostępny na stronie
internetowej www.popt.gov.pl (zakładka Dokumenty i wytyczne/Wytyczne obowiązujące)

