
    

 

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 pkt. 2 ust. 1 § 2 Podstawa prawna dodano informacje nt. podpisanego Aneksu nr 1 do Umowy nr DRP-

IX.605.9.2022 o powierzeniu zadań związanych z zarządzaniem częścią wkładu finansowego  

z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczoną dla przedsiębiorców. 

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

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

projektu musi nastąpić najpóźniej w dniu 30 września 2023 r.” 

2. Załącznik nr 1 Kryteria wyboru dla Programu Re_Open_UK: 

Zmieniono sposób przyznawania punktów w ramach szczegółowego kryterium merytorycznego oceny projektu 

nr 2. Wzrost kosztów wywołany brexit. 

Dotychczasowy sposób punktowania projektów: 

„Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje przedstawione we wniosku o dofinansowanie projektu.    
  
Na podstawie uzyskanego wyniku nastąpi rankingowanie projektów, od wartości najmniejszej do 
największej.  
 

Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana wg następujących zasad:   
numer rankingowy każdego projektu na liście ułożonej według wielkości „kosztu” zostanie podzielony przez 
ostatni numer listy rankingowej.   
 

W przypadku, gdy wynik zawierać się będzie w przedziale:   
 

- powyżej 0,00 – 0,125 włącznie - projekt otrzyma 5 punków,   

- powyżej 0,125 – 0,250 włącznie - projekt otrzyma 10 punków,  

- powyżej 0,250 – 0,375 włącznie - projekt otrzyma 15 punków,  

- powyżej 0,375 – 0,500 włącznie - projekt otrzyma 20 punków,  

- powyżej 0,500 – 0,625 włącznie - projekt otrzyma 25 punków,  

- powyżej 0,625 – 0,750 włącznie - projekt otrzyma 30 punków,  

- powyżej 0,750 – 0,875 włącznie - projekt otrzyma 35 punków,  

- powyżej 0,875 – 1,000 włącznie - projekt otrzyma 40 punków.  

  

Jeśli Wnioskodawca nie odnotował kosztów wynikających z brexit otrzymuje 0 punktów”.  
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zastąpiono następującym: 
 

„W przypadku, gdy wartość kosztów z tytułu brexit w obrotach ze Zjednoczonym Królestwem na 1000 PLN 

obrotów zawierać się będzie w przedziale:  

- powyżej 0,01 – 25 - projekt otrzyma 5 punków,  

- powyżej 25 – 50 włącznie - projekt otrzyma 10 punków,  

- powyżej 50 – 200 włącznie - projekt otrzyma 15 punków,  

- powyżej 200 – 400 włącznie - projekt otrzyma 20 punków,  

- powyżej 400 – 600 włącznie - projekt otrzyma 25 punków, 

- powyżej 600 – 800 włącznie - projekt otrzyma 30 punków,  

- powyżej 800 – 1000 włącznie - projekt otrzyma 35 punków,  

- powyżej 1000 - projekt otrzyma 40 punków.  

Jeśli Wnioskodawca nie odnotował kosztów wynikających z brexit otrzymuje 0 punktów”. 

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. 

 


