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Änderungen in den Berichtsunterlagen Zmiany w dokumentach dot. sprawozdawczości 

Bericht          Raport 

Erweiterung des Punkts 8  - neue Punkte 8a und 8b Rozszerzenie punktu 8 – nowe punkty 8a i 8b 

Anlage  3            Załącznik 3 

entfernte Spalten: 

- Kostenkategorie, 

- Relevanz Lieferungen und Leistungen bei Verflechtungen, 

- Auftragsvolumen oberhalb der EU-Schwellenwerte  

- Art des Nachtrags 

Usunięto kolumny: 

- Kategoria kosztów, 

- Związek z dostawami i usługami od powiązanych podmiotów trzecich, 

- Wartość zamówienia powyżej progów UE, 

- Rodzaj umowy dodatkowej (aneksu) 

neue Spalten: 

- Binnenmarktrelevanz, 

- Zuschlagserteilung am, 

- Summe zur Erstattung angemeldeter  Ausgaben im Rahmen 
des Auftrags (netto, d.h. ohne Umsatzsteuer) in EUR / PLN   

Dodano nowe kolumny: 

- Znaczenie zamówienia dla rynku wewnętrznego, 

- Zawiadomienie o wyborze oferty w dniu, 

- Suma wydatków w ramach realizacji zamówienia przedłożonych do 
refundacji (netto, tj. bez podatku VAT)w EUR / PLN   

Anpassung der Fußnoten Dostosowano przypisy 

Wording der Überschriften Korekty nazw kolumn 
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NEUE ANLAGE  - Erklärungen zur Dauerhaftigkeit  

Gelten für Projekte, welche Investitionen in Infrastruktur 
beinhalten. 

NOWE ZAŁĄCZNIKI - Oświadczenia w sprawie trwałości  

Obowiązują dla projektów zawierających inwestycje w infrastrukturę 

1. Erklärung zur Dauerhaftigkeit des Vorhabens im Sinne 
von Art. 71 der ESIF-Verordnung  

Ist mit dem ABSCHLIESSENDEN PARTNERBERICHT  durch 
jedes Projektpartner an Art. 23-Prüfer einzureichen  

Ist mit dem ABSCHLIESSENDEN PROJEKTBERICHT DES 
LEADPARTNERS durch Leadpartner an GS einzureichen 

1. Oświadczenie w sprawie trwałości operacji w myśl art. 71 
rozporządzenia nr 1303/2013 

Musi zostać złożone wraz z RAPORTEM KOŃCOWYM PARTNERA 
PROJEKTU przez każdego z partnerów do kontrolera z art. 23 

Musi zostać złożone wraz z RAPORTEM KOŃCOWYM PARTNERA 
WIODĄCEGO Z REALIZACJI PROJEKTU przez Beneficjata Wiodącego 
do WS 

2. Erklärung zur Einhaltung der Dauerhaftigkeit des 
Vorhabens im Sinne von Art. 71 der ESIF-Verordnung 

Ist nach dem fünfjährigen Zweckbindung seit Abschluss des 
Projekts durch jedes Projektpartner an Art. 23-Prüfer 
einzureichen 

2. Oświadczenie w sprawie zachowania trwałości operacji w myśl 
art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 

Musi zostać złożone po pięcioletnim okresie trwałości od zakończenia 
projektu przez każdego z partnerów do kontrolera z art. 23 
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Anlage 11 zum Partnerbericht - Erklärung und Bestätigung 
des Projektpartners zu Lieferungen und Leistungen von 
verflochtenen Dritten  

Załącznik 11 do raportu partnera - Oświadczenia i potwierdzenia 
partnera projektu dotyczące dostaw i usług realizowanych przez 
powiązane podmioty trzecie 

Der Eintrag über das Ankreuzen der Ausgaben in der Anlage 3 
wurde gestrichen und eine solche Anforderung wurde nur für die 
Anlage 2 belassen. 

Zapis dotyczący zaznaczania wydatków w załączniku 3 został usunięty, 
a zostawiono taki wymóg tylko dla załącznika 2 

INTERREG-Merkblatt: Lieferungen und Leistungen bei 
Verflechtungen 

Informacja INTERREG: Dostawy i usługi przy powiązaniach 

Der Eintrag über das Ankreuzen der Ausgaben in der Anlage 3 
wurde gestrichen und eine solche Anforderung wurde nur für die 
Anlage 2 belassen. 

Zapis dotyczący zaznaczania wydatków w załączniku 3 został usunięty, 
a zostawiono taki wymóg tylko dla załącznika 2 

INTERREG-Merkblatt für deutsche Projektpartner: 
Vergabebestimmungen 

Informacja INTERREG dla niemieckich partnerów projektów: Zasady 
udzielania zamówień 

Aktualisierung Aktualizacja 

 


