
 
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  

W ZIELONEJ GÓRZE 

 
 

 
 

Zielona Góra, 2015-08-28 
RIO.II.1422.34.2015 
 

Sz. P. 
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin 
Starostowie Powiatów 
Marszałek Województwa Lubuskiego 
 
Jednostki Samorządu Terytorialnego 
Województwa Lubuskiego 

 
 

Szanowni Państwo! 

 Informujemy, że w dniu 21 września 2015r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje 

szkolenie nt.: 

 

Nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  
 

– omówienie zasady konkurencyjności stosowanej przez jednostki samorządu terytorialnego  
do zamówień o wartości 50 000 PLN – 30 000 euro 

 
 

W dniu 10 kwietnia 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju zatwierdził „Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Nowe zasady wymagają od zamawiających będących 
jednostkami sektora finansów publicznych stosowania tzw. zasady konkurencyjności w przypadku zamówień 
wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę 50 000 zł. 
Szkolenie ma na celu przedstawienie sposobu zachowania beneficjenta będącego jednostką sektora finansów 
publicznych w przypadku realizacji zamówień publicznych finansowanych z środków EFRR, EFS i FS na lata 
2014-2020.  
 

Szkolenie prowadzić będzie Krzysztof Puchacz (prawnik, specjalista w dziedzinie prawa zamówień 
publicznych i kontroli zarządczej, były pracownik organu kontroli państwowej, autor wielu publikacji dotyczących 
PZP, współpracownik wydawcy miesięcznika „Przetargi publiczne”).  
 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze  
(ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30. 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy (wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem) do RIO 
w Zielonej Górze do dnia 17 września 2015 r. fax: (68) 329 19 03; e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl; 

katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl. 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 175 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 1704 
0042 9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności. 

W załączeniu przekazujemy program szkolenia.  

Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 15; 329 19 19. 

 

Z poważaniem 

Prezes Izby 

(-) Ryszard Zajączkowski 
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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  

W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 

Szkolenie 

Nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  
– omówienie zasady konkurencyjności stosowanej przez jednostki samorządu terytorialnego  

do zamówień o wartości 50 000 PLN – 30 000 euro 
 

Termin: 21 września 2015 r.    

Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13) 

Godzina rozpoczęcia: 9.30 

Prowadzący: Krzysztof Puchacz 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 175 zł/os.  

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy (wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem) do dnia 17 września 

2015 r.: fax: (68) 329 19 03; e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl; katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl. 
 

 
PROGRAM 

 
1.  Szacowanie wartości zamówienia publicznego przy realizacji projektu finansowanego z środków 

EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. 
2.  Wymogi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. 
3. Ustalanie terminów dla wykonawców przy realizacji projektu finansowanego z środków  EFRR, EFS  

i FS na lata 2014-2020. 
4. Upublicznianie informacji o postępowaniach o zamówienie publiczne przy realizacji projektu 

finansowanego z środków EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. 
5. Kryteria oceny ofert przy realizacji projektu finansowanego z środków EFRR, EFS i FS  

na lata 2014-2020. 
6. Obowiązek stosowania klauzul społecznych. 
7. Obowiązek nakładania kar umownych za nieprawidłowe wykonanie umowy przez wykonawców. 
8. Stosowanie trybów niekonkurencyjnych w tym obowiązek zamieszczania ogłoszenia o zamiarze 

zawarcia umowy w trybie niekonkurencyjnym (wolna ręka, zapytanie o cenę, negocjacje bez 
ogłoszenia). 

9. Możliwość skracania terminów wynikających z PZP lub dyrektyw UE. 
10.  Zasada konkurencyjności dla zamówień o wartości od 50 000 zł do 30 000 euro: 

a.  obowiązek stosowania zasady konkurencyjności przez beneficjentów będących jednostkami sektora 
finansów publicznych; 

b.  upublicznianie postępowania; 
c.  opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu; 
d.  konflikt interesów; 
e.  dokumentowanie postępowania. 

11.  Nowe zasady kontroli i nakładania korekt finansowych – omówienie wytycznych MiR w zakresie sposobu 
korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości  
w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (obowiązują od 20 lipca 2015 r.) 

 
 

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu : 

Nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  

 
Terminy:  21 września 2015 r.  
 

 

………………………………………………………                                                 ............................................... 
(jednostka- dane do wystawienia rachunku)                                                                                       (telefon) 
 
………………………………………………………                          ………………………………………… 

 (NIP) 
 
……………………………………………………. - …………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 
 
 
……………………………………………………. - …………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 

………………………………………………… 

(zgłaszający) 
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