
    

 

Podmiot Zarządzający Re_Open_UK na podstawie zdobytych doświadczeń z pierwszych rund naboru, zdecydował  

o wprowadzeniu następujących zmian do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 

Programu Re_Open UK oraz niektórych załączników do tego Regulaminu: 

 

1. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie:  

a) w ust. 5 § 6. Rundy naboru, kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów, poziom dofinansowania 

zapis: „Wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie musi 

wynosić co najmniej 10 000,00 EUR (nie dotyczy typu projektu 4: Brexit bez straty) oraz nie przekraczać 

wartości 500 000,00 EUR” zastąpiono zapisem w brzmieniu: „Wartość wydatków kwalifikowalnych  

w projekcie na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie nie może przekraczać wartości 5 000 000,00 

EUR”.  

 
 

b) w ust. 6 pkt. 1 § 6. Rundy naboru, kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów, poziom 

dofinansowania zapis: „maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z inwestycjami (roboty 

budowlane, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) wynosi 500 000,00 EUR” został zastąpiony 

następującym zapisem: „maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z inwestycjami 

(roboty budowlane, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) wynosi 5 000 000,00 EUR”. 

 

c) w ust. 1 § 9 Okres realizacji projektu, zdanie drugie w brzmieniu: „Zakończenie realizacji projektu musi 

nastąpić najpóźniej w dniu 31 lipca 2023 r.” zastąpiono następującym zdaniem: „Zakończenie realizacji 

projektu musi nastąpić najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2023 r.” 

d) w ust. 3 § 9. Okres realizacji projektu zmieniono okres realizacji projektu zastępując pierwotną treść  

w brzmieniu: „Dla typu 4. Brexit bez straty okres realizacji projektów zawiera się w przedziale od  

01 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia rundy naboru” następującą treścią: „Dla 

typu 4  Brexit bez straty okres realizacji projektów zawiera się w przedziale od 01 stycznia 2020 r. do dnia 

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu”. 

 

2. Załącznik nr 1 Kryteria wyboru dla Programu Re_Open_UK: 

a) w kryterium dostępu nr 1. Kwalifikowalność wnioskodawcy w punkcie VI dodano zapisy: „Prowadzenie 

wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem można udokumentować poprzez faktury 

potwierdzające sprzedaż/zakup od podmiotów ze Zjednoczonego Królestwa lub wiarygodnie wykazać na 

podstawie posiadanych dokumentów dowodowych, że towary, produkty/usługi zostały przekazane 

do/odebrane od odbiorców ze Zjednoczonego Królestwa lub że usługi zostały wykorzystane do 

dostarczenia towarów, produktów na teren/nabycia  towarów, produktów z terenu Zjednoczonego 

Królestwa”. 
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b) w kryterium 2. Wpływ projektu na przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit punkt 2 był zapis: „czy 

zadania zaplanowane w projekcie są proporcjonalne i adekwatne do zdiagnozowanych negatywnych 

skutków brexit opisanych przez wnioskodawcę, a założone do realizacji cele i koszty projektu są zgodne 

z programem działań Re_Open UK”. 

Zmieniono go na: „czy zadania zaplanowane w projekcie są adekwatne do zdiagnozowanych 

negatywnych skutków brexit opisanych przez wnioskodawcę, a założone do realizacji cele i koszty projektu 

są zgodne z programem działań Re_Open UK”. 

c) w kryterium 4. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne w ramach Programu Re_Open UK w punkcie 

4 był zapis: „przyczynia się do osiągnięcia celu określonego w art. 2 ust.1 Rozporządzenia BAR i jest 

zgodny z art. 5 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia BAR, tj. zawiera się w katalogu działań mających na celu 

wsparcie przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami 

wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (wnioskodawca udowodnił bezpośredni i wyłączny 

negatywny wpływ brexit na podjęcie przedstawionych w projekcie działań oraz wykazał, że działania te są 

proporcjonalne  do negatywnych skutków brexit opisanych przez wnioskodawcę)”.  

Zmieniono na zapis: „przyczynia się do osiągnięcia celu określonego w art. 2 ust.1 Rozporządzenia BAR 

i jest zgodny z art. 5 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia BAR, tj. zawiera się w katalogu działań mających na celu 

wsparcie przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami 

wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (wnioskodawca udowodnił bezpośredni i wyłączny 

negatywny wpływ brexit na podjęcie przedstawionych w projekcie działań oraz wykazał, że działania te są 

proporcjonalne lub adekwatne do negatywnych skutków brexit opisanych przez wnioskodawcę)”. 

d) w kryterium 4. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne w ramach Programu Re_Open UK w punkcie 

I zmieniono zapisy dotyczące minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych i zmieniono wartość 

maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych związanych z inwestycjami (roboty budowlane, środki 

trwałe, wartości niematerialne i prawne) na 5 000 000,00 euro.  

e) w kryterium 4. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne w ramach Programu Re_Open UK w punkcie 

III zmieniono zapisy dotyczące okresu realizacji projektu w typie 4 Brexit bez straty z: „okres realizacji 

projektów zawiera się w przedziale od 01 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia 

rundy naboru” na zapisy: „okres realizacji projektów zawiera się w przedziale od 01 stycznia 2020 r. do 

dnia złożenia wniosku o dofinansowanie”; 

f) w kryterium 6. Projekt spełnia wszystkie warunki obligatoryjne dla typu 2 Re_start inwestycyjny, wskazane 

w Programie Re_Open UK (jeśli dotyczy) usunięto punkt 3 w brzmieniu: „zakres zaplanowanych działań 

wynika z modelu biznesowego strategii/planów rozwoju lub przeprowadzonej analizy w zakresie potrzeb 

przedsiębiorstwa”.  

g) w szczegółowym kryterium merytorycznym oceny projektu, pn. Spadek obrotów w handlu  

ze Zjednoczonym Królestwem zmniejszono poziom minimalnego spadku obrotów ze Zjednoczonym 
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Królestwem w % (w roku 2021 albo 2022 względem 2018 albo 2019), od którego przyznawane są punkty 

w ramach oceny formalno-merytorycznej projektu z poziomu „większego od 5%” na „większy od 3%” przy 

zachowaniu minimalnego udziału obrotów z UK na poziomie „większym od 5%”. 

3. Załącznik nr 2 do Regulaminu KOP: Karta oceny formalno-merytorycznej: 

Wprowadzono analogiczne zmiany jak w załączniku nr 1 Kryteria wyboru dla Programu Re_Open_UK opisane 

w punkcie 2 niniejszego pisma. 

4. Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie: 

a) w punkcie: Nazwa pola I.10: Okres realizacji projektu od DD-MM-RRRR do DD-MM-RRRR”  

w przedostatnim akapicie zastąpiono zapis: „Dla typu 4. Brexit bez straty okres realizacji projektów zawiera 

się w przedziale od 01 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia rundy naboru” 

następującym zapisem: „ Dla typu 4. Brexit bez straty okres realizacji projektów zawiera się w przedziale 

od 01 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie”. 

b) w punkcie: Nazwa pola IV.1: Wymiana handlowa ze Zjednoczonym Królestwem w roku 2018 albo 2019 

<4000 znaków>” dodano następujący zapis: „Prowadzenie wymiany handlowej ze Zjednoczonym 

Królestwem można udokumentować poprzez faktury potwierdzające sprzedaż/zakup od podmiotów ze 

Zjednoczonego Królestwa lub wiarygodnie wykazać na podstawie posiadanych dokumentów 

dowodowych, że towary, produkty/usługi zostały przekazane do/odebrane od odbiorców ze 

Zjednoczonego Królestwa lub że usługi zostały wykorzystane do dostarczenia towarów, produktów na 

teren/nabycia  towarów, produktów z terenu Zjednoczonego Królestwa”. 

c) w punkcie: Nazwa pola IV.1: Wymiana handlowa ze Zjednoczonym Królestwem w roku 2018 albo 2019 

<4000 znaków>” w akapicie drugim usunięto tiret trzecie w brzmieniu: „w opisie relacji handlowych  

ze Zjednoczonym Królestwem należy uwzględnić jedynie te transakcje, które mają charakter bezpośredni. 

Jeśli sprzedaż/zakup produktów/towarów/usług odbywała się przez pośrednika spoza Zjednoczonego 

Królestwa, nie należy uwzględniać takich relacji handlowych w opisie pola”. 

 

d) w punkcie: Nazwa pola: IV.2. Opis negatywnego wpływu brexit na przedsiębiorstwo (potrzeba realizacji 

projektu) <6 000 znaków>, w pierwszym akapicie, zdanie drugie w brzmieniu: „Wnioskodawca musi 

szczegółowo i konkretnie opisać, jakie negatywne skutki brexit dotknęły jego przedsiębiorstwo oraz jakie 

napotkał trudności w relacjach handlowych z kontrahentami ze Zjednoczonego Królestwa” zastąpiono 

następującym zapisem: „Wnioskodawca musi szczegółowo i konkretnie opisać, jakie negatywne skutki 

brexit dotknęły jego przedsiębiorstwo, jakie napotkał trudności w relacjach handlowych z kontrahentami 

ze Zjednoczonego Królestwa oraz jakie bariery i utrudnienia zdiagnozowano we współpracy  

z odbiorcami/dostawcami produktów i usług z terenu Zjednoczonego Królestwa”. 
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e) w punkcie: Nazwa pola: IV.3. Czy wnioskodawca z powodu brexit odnotował spadek obrotów w handlu  

ze Zjednoczonym Królestwem <6 000 znaków>, w części opisującej rodzaje dokumentów dowodowych, 

które powinny być brane pod uwagę przez wnioskodawcę, dokumentujące spadek obrotów przy 

wypełnianiu tabeli IV.4.A lub IV.4.B, dotychczasowy zapis w brzmieniu: „Kompletne Zestawienie faktur 

sprzedaży/zakupu i korekt”, zastąpiono następującym zapisem: „Zestawienie faktur i/lub innych 

dokumentów dowodowych potwierdzających sprzedaż/zakup do/z Zjednoczonego Królestwa wraz  

z  korektami tych dokumentów”. 

f) w punkcie: Nazwa pola: IV.4 Tabele porównawcze w akapicie drugim, tiret pierwsze zmieniono zapis: 

„IV.4.A dla wywozu produktów/towarów/usług - dotyczy sprzedaży produktów/towarów/usług  

dla kontrahentów ze Zjednoczonego Królestwa” nadając mu brzmienie: „IV.4.A dla wywozu 

produktów/towarów/usług - dotyczy sprzedaży produktów/towarów/usług ze Zjednoczonego Królestwa”. 

g) w punkcie: Nazwa pola: IV.4 Tabele porównawcze w akapicie drugim, tiret drugie zmieniono zapis: „IV.4.B 

dla przywozu materiałów/towarów/usług - dotyczy zakupów materiałów/towarów/usług od kontrahentów 

ze Zjednoczonego Królestwa” nadając mu brzmienie: „IV.4.B dla przywozu materiałów/towarów/usług - 

dotyczy zakupów materiałów/towarów/usług ze Zjednoczonego Królestwa”. 

h) w punkcie: Nazwa pola: Tabela IV.4.A dla wywozu produktów/towarów/usług usunięto słowa: 

„bezpośrednio”, „bezpośrednią”, „bezpośrednie” oraz „bezpośredniej” użyte w kontekście bezpośredniej 

wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem. 

i) w punkcie: Nazwa pola: Tabela IV.4.B dla przywozu materiałów/towarów/usług usunięto słowo 

„bezpośrednio” oraz sformułowanie: „i transportowane od dostawców prowadzących działalność” użyte  

w kontekście bezpośredniej wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem. 

j) w punkcie: Nazwa pola: Tabela: IV.6 Wzrost kosztów usunięto słowa: „bezpośrednio” oraz „bezpośredniej” 

użyte w kontekście bezpośredniej wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem. 

k) w punkcie: Nazwa pola: IV.7 Wpływ projektu na przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit <6000 

znaków > w podpunkcie 3 zmieniono zapis tiret pierwsze: „wyboru rynku, na którym wnioskodawca 

zamierza prowadzić lub prowadził działania promocyjne w postaci udziału w wydarzeniach targowych  

i wystawienniczych / w misjach gospodarczych (typ 1 oraz typ 4)” zastępując go zapisem w brzmieniu: 

„wyboru rynku, na którym wnioskodawca zamierza prowadzić działania promocyjne w postaci udziału  

w wydarzeniach targowych i wystawienniczych / w misjach gospodarczych (typ 1)”. 

 

l) w punkcie: Nazwa pola: IV.7 Wpływ projektu na przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit <6000 

znaków > w podpunkcie 3 usunięto tiret drugie w brzmieniu: „wyboru działań inwestycyjnych, których 

realizacja doprowadzi do uaktualnienia/poszerzenia dotychczasowej oferty lub stworzenia nowej jako 

sposobu na pozyskanie dodatkowych źródeł przychodów, utraconych w wyniku brexit (typ 2 oraz typ 4)”. 
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m) w punkcie: Nazwa pola: IV.7 Wpływ projektu na przeciwdziałanie negatywnym skutkom brexit <6000 

znaków > w podpunkcie 5 usunięto sformułowanie „oraz typ 4”. 

 

5. Załącznik 6 Zasady kwalifikowania wydatków i udzielania zamówień w ramach programu Re_Open _UK: 

W punkcie 11 ustęp 2 zmieniono zapisy dotyczące obowiązujących limitów zgodnie ze zmianami 

wprowadzonymi w Programie Re_Open UK. Podpunkty 1-3 otrzymują brzmienie: 

1) minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – nie dotyczy, 

2) maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 000 000,00 EUR,  

3) maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych związanych z inwestycjami (roboty budowlane, 

środki trwałe, wartości niematerialne i prawne): 5 000 000,00 EUR. 

6. Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 

a) punkt IV.4.B Tabela porównawcza dla przywozu materiałów/towarów/usług, w wierszu przychody ze 

sprzedaży bezpośredniej na terenie Zjednoczonego Królestwa zostało usunięte słowo „bezpośredniej”. 

b) punkt IV.4.A Tabela porównawcza dla wywozu materiałów/towarów/usług, w wierszu zakup materiałów 
bezpośrednio z terenu Zjednoczonego Królestwa zostało usunięte słowo „bezpośrednio”. 
 

7. Załącznik nr 8 Typy projektów wraz z wykazem kosztów kwalifikowalnych:   

a) Typ 2 Re_Start Inwestycyjny usunięto punkt 3 w brzmieniu: „zakres zaplanowanych przedsięwzięć 

związanych z wejściem na nowe rynki musi być uzasadniony i wynikać z posiadanego przez 

przedsiębiorcę modelu biznesowego, strategii/planów rozwoju lub przeprowadzonej analizy w zakresie 

potrzeb przedsiębiorstwa”.  

b) Typ 4 Brexit bez straty dokonano zmiany w punkcie 2 dotyczącej okresu realizacji, zapis w brzemieniu: 

„Dofinansowaniu mogą podlegać koszty, które zostały poniesione od 01 stycznia 2020 do dnia 

poprzedzającego dzień rozpoczęcia rundy naboru” zamieniono na zapis: „Dofinansowaniu mogą podlegać 

koszty, które zostały poniesione od 01 stycznia 2020 do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie”.  

 

 

 

  


