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REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, 
Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka 
Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych 

 

Lp. Nazwa 
dokumentu 

Rozdział/ 
Podrozdział/ 

punkt 

Opis zmiany Uzasadnienie 
zmiany 

Data 
wprowadzenia 

1.  Regulamin 
konkursu 

Podrozdział 1.1. pkt 1; 
Podrozdział 3.2 pkt 1 lit. 

c; 

Zmieniono wersję SOOP z 9.0 na 10.0 Aktualizacja 
zapisu 

26 lipca 2016 r. 

2.  jw. Podrozdział 1.2 pkt 1 a) Zapis:  
a) uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku 
Żeglarskiego poprzez budowę infrastruktury wodnej 
Zachodniopomorskiego Szklaku Żeglarskiego. 
Wsparte będą projekty mające na celu uzupełnienie 

infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego o 

nowe mariny, porty i przystanie w następującym zakresie:  

 
zmieniono na:  
a) uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku 

Żeglarskiego poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę                      

i modernizację infrastruktury wodnej Zachodniopomorskiego 

Szklaku Żeglarskiego. Wsparte będą projekty mające na celu 

uzupełnienie infrastruktury o nowe mariny, porty i przystanie  

oraz uzupełnienie infrastruktury istniejących marin, portów                    

i przystani w  następującym zakresie:  

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 

3.  jw. Podrozdział 1.2 pkt 1 a) Dodano zapis: 
- budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja nabrzeży                   
w ramach przystani. 

Dodano zapis jw. 
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4.  jw. Podrozdział 1.2 pkt 1 a) Dodano zapis: 
- roboty bagrownicze na terenie portów, marin, przystani, 

j.w jw. 

5.  jw. Podrozdział 1.2 pkt 1 a) Zapis:  
- budowa, pomostów służących do obsługi jednostek 
pływających. 
 zmieniono na:  
- budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja pomostów 
służących do obsługi jednostek pływających. 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 

6.  jw. Podrozdział 1.2 pkt 1 a) Dodano zapis: 
- oświetlenie na terenie portów, marin, przystani, 

Dodano zapis jw. 

7.  jw. Podrozdział 1.2 Zasady 
przyznania 

dofinansowania pkt 2 b)  

Dodano zapis: 
b) mają na celu uzupełnienie białych plam w infrastrukturze 
żeglarskiej województwa zachodniopomorskiego o nowe porty, 
mariny, przystanie. poprzez "nowe" należy tu rozumieć 
niefunkcjonujące aktualnie mariny, porty czy przystanie. 
Oznacza to, że do budowy nowych marin, portów lub przystani 
wykorzystać można infrastrukturę już wcześniej istniejącą, ale 
nie będącą częścią obecnie funkcjonującej mariny, portu lub 
przystani. 
W związku z powyższym  zmianie uległa numeracja kolejnych 
podpunktów. 

Dodano zapis j.w 

8.  j.w Podrozdział 2.1 pkt 1 
tiret 1 

Zapis: 
dla projektów dla projektów z zakresu Uzupełnienia 
infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego 
poprzez budowę, infrastruktury wodnej Zachodniopomorskiego 
Szlaku Żeglarskiego (lit. a) katalogu przedsięwzięć) - kwota              
w wysokości 13 000 000,00 zł; 
zmieniono na:  
dla projektów dla projektów z zakresu Uzupełnienia 
infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego 
poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę i modernizację 
infrastruktury wodnej Zachodniopomorskiego Szlaku 
Żeglarskiego (lit. a) katalogu przedsięwzięć) - kwota                           
w wysokości 13 000 000,00 zł; 

Aktualizacja 
zapisu 

j.w 
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9.  jw. Podrozdział 2.2 pkt 1 
tiret 1 

Zapis:  
70% całkowitych kosztów kwalifikowanych dla projektów 
realizowanych na obszarze SSW, które nie generują dochodu 
w myśl art. 61 rozporządzenia ogólnego; 
zmieniono na:  
70% całkowitych kosztów kwalifikowanych dla projektów 
realizowanych na obszarze SSW; 
 
UWAGA! 
Wprowadzona zmiana nie oznacza, iż wnioskodawca jest 
zwolniony z obowiązku obliczenia maksymalnego 
dofinansowania metodą luki w finansowaniu, w przypadku 
projektów generujących dochód. 

j.w jw. 

10.  jw. Podrozdział 2.2 pkt 1 
tiret 2 

Zapis:  
60% całkowitych kosztów kwalifikowanych dla projektów 
realizowanych poza obszarem SSW, które nie generują 
dochodu w myśl art. 61 rozporządzenia ogólnego;  
zmieniono na:  
60% całkowitych kosztów kwalifikowanych dla projektów 
realizowanych poza obszarem SSW;  
 
UWAGA! 
Wprowadzona zmiana nie oznacza, iż wnioskodawca jest 
zwolniony z obowiązku obliczenia maksymalnego 
dofinansowania metodą luki w finansowaniu, w przypadku 
projektów generujących dochód. 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 
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11.  jw. Podrozdział 2.2 pkt 1 
tiret 4 

Zapis:  
w przypadku projektów generujących dochód, dla których 
istnieje możliwość określenia przychodów z wyprzedzeniem, 
poziom dofinansowania ustala się w oparciu o metodę luki w 
finansowaniu (uwzględniając maksymalny procent 
dofinansowania dla danego obszaru oraz z zastrzeżeniem 
wyłączeń z zastosowania metody luki w finansowaniu); 
zmieniono na:  
w przypadku projektów generujących dochód, dla których 
istnieje możliwość określenia przychodów z wyprzedzeniem, 
dofinansowanie ustala się w oparciu o metodę luki w 
finansowaniu (uwzględniając maksymalny procent 
dofinansowania dla danego obszaru oraz z zastrzeżeniem 
wyłączeń z zastosowania metody luki w finansowaniu); 

Zmiana 
redakcyjna 

jw. 

12.   Podrozdział 2.2 pkt 1, 
tiret 6 

Zapis: 
- dla  projektów objętych pomocą publiczną z zakresu 
Uzupełnienia infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku 
Żeglarskiego poprzez budowę, infrastruktury wodnej 
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (lit. a) katalogu 
przedsięwzięć), gdy planowana kwota wnioskowanego 
dofinansowania przewyższa wartość 1 mln Euro, należy 
zastosować mechanizm indywidualnej weryfikacji potrzeb 
metodą zysku operacyjnego, polegający na pomniejszeniu 
kosztów kwalifikowalnych o zysk operacyjny (w myśl art. 55 ust 
10 rozporządzenia 651/2014). 
zmieniono na: 
- dla  projektów objętych pomocą publiczną z zakresu 
Uzupełnienia infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku 
Żeglarskiego poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę i 
modernizację infrastruktury wodnej Zachodniopomorskiego 
Szlaku Żeglarskiego (lit. a) katalogu przedsięwzięć), gdy 
planowana kwota wnioskowanego dofinansowania przewyższa 
wartość 1 mln Euro, należy zastosować mechanizm 
indywidualnej weryfikacji potrzeb metodą zysku operacyjnego, 
polegający na pomniejszeniu kosztów kwalifikowalnych o zysk 
operacyjny (w myśl art. 55 ust 10 rozporządzenia 651/2014). 

Aktualizacja 
zapisu 

j.w 
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13.  jw. Podrozdział 2.2 pkt 1  Zapis:  
Kwotę wnioskowanego dofinansowania należy wyliczyć według 
kursu średnioważonego walut obcych w złotych, ogłaszanego 
przez NBP.  
zmieniono na:  
Kwotę wnioskowanego dofinansowania należy wyliczyć według 
kursu średniego walut obcych w złotych, ogłaszanego przez 
NBP, na dzień ogłoszenia konkursu.    

j.w jw. 

14.  jw. Podrozdział 2.2 pkt 1 Zapis:  
W przypadku wyliczania poziomu dofinansowania w oparciu o 
metodę luki w finansowaniu bądź mechanizmu indywidualnej 
weryfikacji potrzeb metodą zysku operacyjnego, minimalny 
wkład własny może być wyższy niż wskazany powyżej.  
zmieniono na:  
W przypadku wyliczania dofinansowania w oparciu o metodę 
luki w finansowaniu bądź mechanizmu indywidualnej 
weryfikacji potrzeb metodą zysku operacyjnego, minimalny 
wkład własny może być wyższy niż wskazany powyżej.  

Zmiana 
redakcyjna 

jw. 

15.  jw. Podrozdział 2.2 pkt 5 Zapis:  
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:   
- 1 mln zł  -  dla  projektów z zakresu
 Uzupełnienia infrastruktury Zachodniopomorskiego 
Szlaku Żeglarskiego poprzez budowę infrastruktury wodnej 
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (lit. a) katalogu 
przedsięwzięć). 
zmieniono na:  
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:   
- 1 mln zł  -  dla  projektów z zakresu
 Uzupełnienia infrastruktury Zachodniopomorskiego 
Szlaku Żeglarskiego poprzez budowę, rozbudowę, 
przebudowę i modernizację infrastruktury wodnej 
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (lit. a) katalogu 
przedsięwzięć). 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 
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16.  jw. Podrozdział 2.4 pkt. 4 
tiret 2 

Zapis: 
dla którego łączne koszty kwalifikowalne nie przekraczają 
wyrażonej w PLN równowartości 50 000 EUR, przeliczonej na 
PLN zgodnie z kursem wymiany EUR/ PLN, stanowiącym 
średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych 
Narodowego Banku Polskiego z ostatnich sześciu miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie, 
aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu. 
zmieniono na: 
dla którego łączne koszty kwalifikowalne nie przekraczają 
wyrażonej w PLN równowartości 50 000 EUR, przeliczonej na 
PLN zgodnie z kursem wymiany EUR/ PLN, stanowiącym 
średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych 
Narodowego Banku Polskiego z ostatnich sześciu miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 

17.  jw. Podrozdział 2.4 pkt. 8 a) Zapis: 
Dla tego typu projektów maksymalny poziom dofinansowania 
ustala się w oparciu o metodę luki w finansowaniu. 
zmieniono na: 
Dla tego typu projektów wysokość dofinansowania ustala się w 
oparciu o metodę luki w finansowaniu.    

Zmiana 
redakcyjna 

jw. 
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18.  jw. Podrozdział 2.4 pkt. 10 Zapis: 
W przypadku projektów, dla których poziom 
dofinansowania został określony w oparciu o metodę luki 
w finansowaniu, należy zastosować procedury monitorowania 
jedynie w odniesieniu do fazy inwestycyjnej projektu. Całość 
dochodów wygenerowanych w czasie realizacji danej operacji 
pochodzących ze źródeł dochodów nieuwzględnionych przy 
sporządzaniu analizy finansowej na potrzeby ustalenia 
poziomu dofinansowania danego projektu, odejmuje się od 
kwalifikowanych wydatków projektu, nie później niż we 
wniosku o płatność końcową. 
zmieniono na: 
W przypadku projektów, dla których wysokość 
dofinansowania została określona w oparciu o metodę luki 
w finansowaniu, należy zastosować procedury monitorowania 
jedynie w odniesieniu do fazy inwestycyjnej projektu. Całość 
dochodów wygenerowanych w czasie realizacji danej operacji 
pochodzących ze źródeł dochodów nieuwzględnionych przy 
sporządzaniu analizy finansowej na potrzeby ustalenia 
wysokości dofinansowania danego projektu, odejmuje się od 
kwalifikowanych wydatków projektu, nie później niż we 
wniosku o płatność końcową. 

Zmiana 
redakcyjna 

jw. 

19.  jw. Podrozdział 3.5 pkt. 9, 
Katalog wydatków 

kwalifikowanych dla 
projektów nieobjętych 

pomocą publiczną 

Zapis: 
W ramach ww. wydatków możliwe jest rozliczenie wydatków 
poniesionych na wynagrodzenie personelu zaangażowanego 
na podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, 
umowa o dzieło, kontrakt menadżerski), z zastrzeżeniem 
warunków określonych w podrozdziale 3.6 pkt 1 lit. a) 
niniejszego regulaminu. 
zmieniono na:  
W ramach ww. wydatków możliwe jest rozliczenie wydatków 
poniesionych na wynagrodzenie personelu zaangażowanego 
na podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, 
umowa o dzieło, kontrakt menadżerski), z zastrzeżeniem 
warunków określonych w podrozdziale 3.6 pkt 1 katalogu 
wydatków kwalifikowanych dla projektów nieobjętych pomocą 

Korekta edytorska jw. 
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publiczną niniejszego regulaminu. 
20.  jw. Podrozdział 3.5 Katalog 

wydatków 
kwalifikowanych dla 
projektów objętych 

pomocą publiczną pkt. 7 
 

Dodano zapis:  
Wydatki na prace związane z przygotowaniem inwestycji do 
realizacji, np.: 

a) roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu 
pod budowę, 

b) prace budowlano – montażowe, rozbiórkowe, 
instalacyjne, 

c) roboty budowlane związane z przebudową/rozbudową 
wewnętrznej infrastruktury technicznej. 

Dodano zapis jw. 

21.  jw. Podrozdział 3.6 Katalog 
wydatków 

niekwalifikowanych dla 
projektów objętych 

pomocą publiczną pkt. 3 
 

Usunięto pkt 3:  
Wydatki na prace związane z przygotowaniem inwestycji do 
realizacji, np.: 

a) roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu 
pod budowę, 

b) prace budowlano – montażowe, rozbiórkowe, 
instalacyjne, 

c) roboty budowlane związane z przebudową/rozbudową 
wewnętrznej infrastruktury technicznej. 

Zmianie uległa numeracja kolejnych punktów.  

Usunięto zapis jw. 

22.  jw. Rozdział 4, pkt. 9 ppkt 2) Wskaźnik rezultatu: 
liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy EPC 
zmieniono na:  
wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż 
przedsiębiorstwa) [EPC] 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 

23.  jw. Rozdział 4, pkt. 9 ppkt 3) 
 

Dodano wskaźnik rezultatu: 
wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M 
(CI 8) [EPC] 

Dodano zapis jw. 

24.  jw. Rozdział 4, pkt. 9 ppkt 4) 
 

Dodano wskaźnik rezultatu: 
wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - 
kobiety [EPC] 

Dodano zapis jw. 

25.  jw. Rozdział 4, pkt. 9 ppkt 5) 
 

Dodano wskaźnik rezultatu: 
wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - 
mężczyźni [EPC] 

Dodano zapis jw. 

26.  jw. Rozdział 4, pkt. 10 Zapis: Aktualizacja 
zapisu 

jw. 
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Wskaźnik rezultatu  nr 1 jest obowiązkowy dla każdego 

projektu. 

zmieniono na:  
Wskaźniki rezultatu dotyczące wzrostu zatrudnienia są 
obowiązkowe dla każdego projektu. Należy wybrać wskaźnik 
adekwatny do rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie. 
W przypadku nieosiągnięcia wskaźnika dotyczącego wzrostu 
zatrudnienia, należy wpisać wartość zero. 

27.  jw. Rozdział 4 pkt 11 tabela: 
wskaźniki rezultatu ppkt 

2 

Zapis: 
Wskaźnik rezultatu: liczba nowo utworzonych miejsc pracy – 
pozostałe formy EPC jednostka miary: [EPC] 
Opis: Liczba pracowników wykazywana w ekwiwalencie 
pełnego czasu pracy (EPC), przy czym etaty częściowe 
podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane do pełnych 
jednostek. 
Dotyczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie 
dotyczy umów cywilnoprawnych). 
zmieniono na:  
Wskaźnik rezultatu: Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)  jednostka miary: 
[EPC] 
Opis: Wskaźnik określa zmianę stanu zatrudnienia we 
wspieranym podmiocie w wyniku realizacji projektu w 
przeliczeniu na pełne etaty (każdy etat wyrażony jest w 
ekwiwalencie pełnego czasu pracy [EPC]). 
Jako wartość docelową wskaźnika należy podać liczbę etatów 
o jaką wzrośnie zatrudnienie w stosunku do: 
a) średniej liczby zatrudnionych na postawie umowy o pracę 
określonej w ekwiwalencie pełnego czasu pracy za okres 6 
miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o 
dofinansowanie lub, 
b) średniej liczby zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
określonej w ekwiwalencie pełnego czasu pracy, w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,  
w zależności od tego, która z liczb jest większa. 
Wnioskodawca zobowiązany jest podać wartości określone w 

Aktualizacja 
zapisu  

jw. 
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Studium Wykonalności. 
Należy mieć na uwadze, że jako rezultat projektu zostaną 
uznane jedynie utworzone w wyniku realizacji projektu i 
obsadzone etaty pracowników zatrudnionych w oparciu o 
umowę o pracę.  
Jako rezultat projektu nie zostaną uznane: nieobsadzone 
miejsca pracy, 
etaty pracowników zatrudnionych w celu obsługi projektu oraz 
innych pracowników nie zatrudnionych bezpośrednio w wyniku 
realizacji projektu,  
nieobsadzone etaty pracowników (w związku z urlopem 
macierzyńskim/rodzicielskim, wychowawczym, bezpłatnym 
oraz innymi długotrwałymi absencjami). W przypadku 
wystąpienia takiej sytuacji w celu wykazania realizacji 
wskaźnika Beneficjent powinien zapewnić w okresie 
nieobecności zatrudnionego w ramach projektu pracownika 
odpowiednie zastępstwo (w oparciu o umowę o pracę). 
Jako rezultat projektu nie zostaną również uznane stanowiska, 
na których zatrudnieni zostaną praktykanci lub studenci 
odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o 
praktyce lub szkoleniu zawodowym.  
Instytucja Zarządzająca RPO WZ weryfikując poprawność 
obliczenia stanu zatrudnienia może analizować informacje 
zawarte w dokumentach dotyczących zatrudnienia w 
przedsiębiorstwie, np. w ZUS DRA wraz z załącznikami (ZUS 
RCA, ZUS RZA, ZUS RSA) oraz umowach o pracę. 

28.  jw. Rozdział 4 pkt 11 tabela: 
wskaźniki rezultatu ppkt 

3 

Dodano wskaźnik rezultatu: 
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 
O/K/M (CI 8)  [EPC] jednostka miary: [EPC] 
Opis: Wskaźnik określa zmianę stanu zatrudnienia w 
przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu w przeliczeniu 
na pełne etaty (każdy etat wyrażony jest w ekwiwalencie 
pełnego czasu pracy [EPC]). 
Jako wartość docelową wskaźnika należy podać liczbę etatów 
o jaką wzrośnie zatrudnienie w stosunku do: 
a) średniej liczby zatrudnionych na postawie umowy o pracę 

Dodano zapis jw. 
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określonej w ekwiwalencie pełnego czasu pracy za okres 6 
miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o 
dofinansowanie lub, 
b) średniej liczby zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 
określonej w ekwiwalencie pełnego czasu pracy, w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, w zależności od 
tego, która z liczb jest większa. 
Wnioskodawca zobowiązany jest podać wartości określone w 
lit. a) i b) w biznes planie. 
 Należy mieć na uwadze, że jako rezultat projektu zostaną 
uznane jedynie utworzone w wyniku realizacji projektu i 
obsadzone etaty pracowników zatrudnionych w oparciu o 
umowę o pracę.  
Jako rezultat projektu nie zostaną uznane: 
nieobsadzone miejsca pracy, 
etaty pracowników zatrudnionych w celu obsługi projektu oraz 
innych pracowników nie zatrudnionych bezpośrednio w wyniku 
realizacji projektu,  
nieobsadzone etaty pracowników (w związku z urlopem 
macierzyńskim/rodzicielskim, wychowawczym, bezpłatnym 
oraz innymi długotrwałymi absencjami). W przypadku 
wystąpienia takiej sytuacji w celu wykazania realizacji 
wskaźnika Beneficjent powinien zapewnić w okresie 
nieobecności zatrudnionego w ramach projektu pracownika 
odpowiednie zastępstwo (w oparciu o umowę o pracę). 
Jako rezultat projektu nie zostaną również uznane stanowiska, 
na których zatrudnieni zostaną praktykanci lub studenci 
odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o 
praktyce lub szkoleniu zawodowym.  
Instytucja Zarządzająca RPO WZ weryfikując poprawność 
obliczenia stanu zatrudnienia może analizować informacje 
zawarte w dokumentach dotyczących zatrudnienia w 
przedsiębiorstwie, np. w ZUS DRA wraz z załącznikami (ZUS 
RCA, ZUS RZA, ZUS RSA) oraz umowach o pracę. 

29.  jw. Rozdział 4 pkt 11 tabela: 
wskaźniki rezultatu ppkt 

Dodano wskaźnik rezultatu: 
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach  - 

Dodano zapis jw. 
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4 kobiety  jednostka miary: [EPC] 
Opis: Wskaźnik określa liczbę etatów obsadzonych przez 
kobiety w ramach wskaźnika „Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8)”. 
Wartość wskaźnika określona jest na podstawie liczby osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (każdy etat 
wyrażony jest w ekwiwalencie pełnego czasu pracy). 
Jako wartość docelową wskaźnika należy wpisać „0”, 
natomiast w okresie do 12 miesięcy od daty zakończenia 
realizacji projektu powinien zostać odnotowany faktyczny 
przyrost wybranego wskaźnika. Docelowo łączna wartość 
wskaźników Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach – kobiety oraz Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni powinna być 
równa z docelową wartością wskaźnika Wzrost zatrudnienia 
we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8). 

30.  jw. Rozdział 4 pkt 11 tabela: 
wskaźniki rezultatu ppkt 

5 

Dodano wskaźnik rezultatu: 
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 
mężczyźni jednostka miary: [EPC] 
Opis: Wskaźnik określa liczbę etatów obsadzonych przez 
mężczyzn w ramach wskaźnika „Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8)”. 
Wartość wskaźnika określona jest na podstawie liczby osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (każdy etat 
wyrażony jest w ekwiwalencie pełnego czasu pracy). 
Jako wartość docelową wskaźnika należy wpisać „0”, 
natomiast w okresie do 12 miesięcy od daty zakończenia 
realizacji projektu powinien zostać odnotowany faktyczny 
przyrost wybranego wskaźnika. Docelowo łączna wartość 
wskaźników Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach – kobiety oraz Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni powinna być 
równa z docelową wartością wskaźnika Wzrost zatrudnienia 
we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8). 

Dodano zapis jw. 
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31.  jw. Rozdział 4 pkt 12 tabela: 
wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego 

Wskaźnik rezultatu: 
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy EPC 
zmieniono na:  
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 
O/K/M (CI 8)  [EPC] 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 

32.  jw. Rozdział 4 pkt 12 tabela: 
wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego 

Dodano zapis: 
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach  - 
kobiety   
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 
mężczyźni 
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż 
przedsiębiorstwa) [EPC] 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 

33.  jw. Rozdział 5 pkt 4 ppkt 1) 
Załącznik nr 5.26  

Dodano zapis: 
Nie ma konieczności powoływania się na nazwę dokumentu 
„Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w 
sektorze turystyki”. Plan działania jst musi wpisywać się w 
zakres rzeczowy ww. dokumentu strategicznego.  

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 

34.  jw. Rozdział 5  
pkt 4 ppkt 1) Załącznik 
nr 6.1,  pkt 4 ppkt 2) 

Załącznik 8 

Doprecyzowano nazwy załączników nr 6.1 (Statut 
instytucji/organizacyjny) oraz 8 (Dokumenty rejestrowe) o zapis 
„Lidera/Partnera” 
 

Doprecyzowanie 
zapisu 

 

jw. 

35.  jw. Podrozdział 7.2 pkt 5 
Tabela nr 1 

Kryterium 3.2 Zdolność finansowa zmieniono oceniającego na 
Pracownik/Ekspert 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 

36.  jw. Podrozdział 7.2 pkt 5 
Tabela nr 1 

Kryterium 1.8 Zgodność z wymogami pomocy publicznej/de 
minimis   przeniesiono z oceny wstępnej - ocenianej przez 
pracownika do oceny merytorycznej I stopnia – ocenianej 
przez eksperta.  

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 

37.  jw. Podrozdział 7.2 pkt 5 
Tabela nr 1 Ocena 

strategiczna 

Zapis: 
Zrównoważony rozwój 
zmieniono na:  
Zrównoważony rozwój województwa 

Korekta edytorska 
 

jw. 

38.  jw. Podrozdział 7.2.1 pkt 11 Usunięto zapis:  
Prawo to dotyczy także braków formalnych i oczywistych 
omyłek pisarskich. 

Usunięcie zapisu jw. 

39.  jw. Podrozdział 7.2.2 pkt 3  Zapis: Korekta edytorska jw. 
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„Zasady udzielania zamówień w projektach realizowanych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020”. 
zmieniono na:  
„Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach 
realizowanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-
2020”. 

 

40.  jw. Podrozdział 7.2.2 pkt 6 Zapis: 
Weryfikacja projektów przez IZ RPO WZ pod kątem zgodności 
z ustawą PZP, dokonywana w trakcie oceny merytorycznej I 
stopnia, w przypadku postępowań planowanych lub 
niezakończonych na dzień złożenia pisemnego wniosku o 
przyznanie pomocy ograniczać się będzie wyłącznie do oceny 
prawidłowości zastosowania właściwego trybu udzielania 
zamówień publicznych. 
zmieniono na:  
Weryfikacja projektów przez IZ RPO WZ pod kątem zgodności 
z ustawą PZP oraz zasadą konkurencyjności, dokonywana w 
trakcie oceny merytorycznej I stopnia, w przypadku 
postępowań planowanych lub niezakończonych na dzień 
złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, ograniczać 
się będzie wyłącznie do oceny prawidłowości zastosowania 
właściwego trybu udzielania zamówień publicznych oraz 
wyboru sposobu upublicznienia zapytania ofertowego 
odnośnie zasady konkurencyjności. 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 

41.  jw. Podrozdział 7.2.2 pkt 7 Zapis: 
W przypadku stwierdzenia przez KOP błędów/niespójności w 
zakresie zgodności z ustawą PZP planowanych lub 
niezakończonych przez wnioskodawcę na dzień złożenia 
pisemnego wniosku o przyznanie pomocy postępowań o 
udzielenie zamówień publicznych, informacje w tym zakresie 
IZ RPO WZ przekaże najpóźniej w piśmie informującym o 
wynikach oceny. Okoliczności te będą podlegać weryfikacji 
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 
zmieniono na:  

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 
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W przypadku stwierdzenia przez KOP błędów/niespójności w 
zakresie zgodności z ustawą PZP lub zasadą 
konkurencyjności planowanych lub niezakończonych przez 
wnioskodawcę na dzień złożenia pisemnego wniosku o 
przyznanie pomocy postępowań o udzielenie zamówień, 
informacje w tym zakresie IZ RPO WZ przekaże najpóźniej w 
piśmie informującym o wynikach oceny. Okoliczności te będą 
podlegać weryfikacji przed podpisaniem umowy o 
dofinansowanie. 

42.  jw. Podrozdział 7.2.2 pkt 12 Zapis: 
Aktualizacja dokumentacji zawsze wiąże się z koniecznością 
ponownej publikacji wniosku oraz przedłożenia IZ RPO WZ 
oświadczenia o wprowadzeniu uzupełnień/poprawy 
dokumentacji aplikacyjnej. Ww. oświadczenie zawierające 
aktualną sumę kontrolną oraz podpisane zgodnie z zasadami 
reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę musi zostać 
dostarczone do IZ RPO WZ w terminie wskazanym w punkcie 
4. 
zmieniono na:  
Aktualizacja dokumentacji zawsze wiąże się z koniecznością 
ponownej publikacji wniosku oraz przedłożenia IZ RPO WZ 
oświadczenia o wprowadzeniu uzupełnień/poprawy 
dokumentacji aplikacyjnej. Ww. oświadczenie zawierające 
aktualną sumę kontrolną oraz podpisane zgodnie z zasadami 
reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę musi zostać 
dostarczone do IZ RPO WZ w terminie wskazanym w punkcie 
5. 

Korekta edytorska 
 

jw. 

43.  jw. Podrozdział 7.2.2 pkt 14 Zapis: 
W przypadku nadania przesyłki z ww. oświadczeniem u 
operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą 
kurierską), ww. oświadczenie musi wpłynąć do IZ RPO WZ w 
terminie wskazanym w punkcie 4. 
zmieniono na:  
W przypadku nadania przesyłki z ww. oświadczeniem u 
operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą 
kurierską), ww. oświadczenie musi wpłynąć do IZ RPO WZ w 

Korekta edytorska jw. 
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terminie wskazanym w punkcie 5. 

44.  jw. Podrozdział 7.2.3  Dodano pkt 2 o treści: 
Wskazaną w ramach kryterium efektywności liczbę turystów 
korzystających ze wspartej infrastruktury turystyki aktywnej 
będącej produktem turystycznym lub jego częścią mierzyć 
należy za pomocą wskaźnika rezultatu wzrost oczekiwanej 
liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących 
do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących 
atrakcje turystyczne (za liczbę turystów należy przyjmować 
wartość o jaką nastąpił wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin).   
Zmianie uległa numeracja kolejnych punktów. 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 

45.  jw. Rozdział 8 pkt 12 Zapis: 
Zasady dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 
stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu. 
zmieniono na:  
Zasady dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 
stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu. 

Korekta edytorska 
 

jw. 

46.  jw. Rozdział 10 pkt 5  
Załącznik 1b Instrukcja 
przygotowania studium 

wykonalności dla 
projektów 

inwestycyjnych 
ubiegających się o 
wsparcie z EFRR w 

ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

Województwa 
Zachodniopomorskiego, 
zał. nr 3 Formularz do 

Zmieniono wersję z 2.0 na 3.0 Aktualizacja 
formularza 
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wypełnienia w formacie 
MS EXcel 

47.  jw. Rozdział 10 pkt 5 
załącznik nr 1c 

Zakres studium wykonalności właściwy dla odpowiednich 
progów zróżnicowania projektu stanowi Załącznik nr 1 do 
Instrukcji przygotowania studium wykonalności dla projektów 
inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020. 
Usunięto: 
- załącznik 1c Wymagany zakres Studium Wykonalności 
projektu inwestycyjnego dofinansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

Usunięto zapis jw. 

48.  jw. Rozdział 10 pkt 5 
załącznik nr 7 

W związku ze zmianą treści załącznika nr 1 (Formularza 
wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w ramach 
RPO WZ 2014-2020) do przedmiotowych zasad 
 
Zapis: 
Zasady wprowadzania zmian w projektach realizowanych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 3.0) 
zmieniono na:  
Zasady wprowadzania zmian w projektach realizowanych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 4.0) 

Zmiana treści 
załącznika do 

zasad. 

jw. 

49.  jw. Rozdział 10 pkt 5  
Załącznik nr 9 

Zapis: 
Zasady dotyczące realizacji projektów partnerskich w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 2.0) 
zmieniono na:  
Zasady dotyczące realizacji projektów partnerskich w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 3.0) 

Aktualizacja 
wersji załącznika 

jw. 

50.  Załącznik nr 9 do 
regulaminu 
konkursu: 

Rozdział 1 Podstawy 
prawne i zakres zasad 

Podrozdział 1.1 

Zaktualizowano publikator: 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 814 j.t.). 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 
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Zasady 
dotyczące 
realizacji 
projektów 

partnerskich w 
ramach 

Regionalnego 
Programu 

Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomor
skiego 

2014-2020 

Podstawy prawne 

51.  Załącznik nr 1 do 
regulaminu 

konkursu: wzór 
wniosku o 

dofinansowanie  

Sekcja A.5  Zapis: 
SSW  została  wyznaczona  uchwałą  Zarządu  Województwa  
Zachodniopomorskiego nr  838/15  z dnia  2 czerwca 2015 r. 
oraz zaktualizowana na podstawie uchwały nr 1497/15  z dnia  
7  października  2015  r. 
zmieniono na:  
SSW została wyznaczona uchwałą Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego nr 653/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r. 
oraz zaktualizowana na podstawie uchwały nr 979/16 z dnia 29 
czerwca 2016 r. W ramach konkursu nr RPZP.04.09.00-IZ.00-
32-001/16 należy uwzględnić obszar SSW obowiązujący w 
dniu ogłoszenia konkursu zgodnie z ww. uchwałami Zarządu 
Województwa Zachodniopomorskiego oraz nowe gminy 
dołączone do SSW w wyniku jej aktualizacji, jeżeli aktualizacja 
ta nastąpi w okresie od dnia ogłoszenia konkursu do 
ostatniego dnia trwania naboru wniosków w konkursie. 

Korekta edytorska 
 
 
 

 

jw. 

52.  jw. Sekcja B.11 Zapis: 
(maksymalnie 3000 znaków) 

zmieniono na:  
(maksymalnie 10 000 znaków) 

Korekta edytorska 
 

 

53.  jw. Sekcja C.2.8 Zapis: 
Należy wskazać rolę oraz potencjał i doświadczenie partnera w 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 
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realizacji projektów związanych z ochroną przyrody.  
zmieniono na: 
Należy wskazać rolę oraz potencjał i doświadczenie partnera w 
realizacji przedsięwzięcia / przedsięwzięć o podobnym 
charakterze do inwestycji będącej przedmiotem projektu.  

54.  jw. Sekcja E.1 pole „wartość 
docelowa” 

Zapis: 
Należy podać wartość wskaźnika planowaną do osiągnięcia  
w roku zakończenia realizacji projektu. Możliwe jest również 
wskazanie wartości planowanej do osiągnięcia w roku objętym 
okresem realizacji projektu, w sytuacji, gdy wnioskodawca 
będzie w stanie osiągnąć wskaźnik wcześniej. Wartość należy 
wpisać w pole „O” (ogółem).  
zmieniono na: 
Należy podać wartość wskaźnika planowaną do osiągnięcia  
w roku zakończenia realizacji projektu. Możliwe jest również 
wskazanie wartości planowanej do osiągnięcia w roku objętym 
okresem realizacji projektu, w sytuacji, gdy wnioskodawca 
będzie w stanie osiągnąć wskaźnik wcześniej. Wartość należy 
wpisać w pole „O” (ogółem) – dotyczy wskaźników nr 1, 2, 3. 
Dla wskaźników nr 4 i 5 należy wpisać wartość docelową 0.  

Aktualizacja 
zapisu 

 

jw. 

55.  jw. Sekcja E.5 Zapis: 
Należy wskazać dane dotyczące analizy finansowej spójne z 
informacjami zawartymi w Studium wykonalności, stanowiącym 
załącznik do wniosku o dofinansowanie. 
 
Zmieniono na: 
Należy podać główne wskaźniki analizy finansowej 
przedstawione w studium wykonalności stanowiącym załącznik 
do wniosku o dofinansowanie oraz przedstawić odniesienie do 
analizy kosztów i korzyści (AKK).  
Jedynie dla dużych projektów, o których mowa w art. 100 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 należy podać wskaźnik 
FNPV (K) oraz FRR (K). W pozostałych przypadkach przy 
wskaźniku FNPV (K) oraz FRR (K) należy wpisać wartość 
„0,00”. 
Usunięto nazwy kolumn: 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 
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„Bez wsparcia UE”, „Ze wsparciem UE”.  
56.  jw. Sekcja G Dodano zapis w opisie sekcji G: 

UWAGA! W przypadku projektów generujących dochód 
wysokość poszczególnych wydatków kwalifikowalnych 
określana w sekcji G.1.2. i G.3 będzie wymagała skorygowania 
o wskaźnik luki w finansowaniu. 

Dodano zapis jw. 

57.  jw. Sekcja G.1.1 Zadanie 1 Dodano zapis w wierszu „Kwartał rozpoczęcia zadania: 
W związku z powyższym zadania obejmujące wydatki 
kwalifikowalne poniesione przed rozpoczęciem realizacji 
projektu należy przyporządkować do pierwszego kwartału 
realizacji projektu. 

Dodano zapis jw. 

58.  jw. Sekcja G.1.2 Dodano zapis w wierszu „Wydatki kwalifikowalne”: 
UWAGA: W przypadku projektów generujących dochód kwotę 
poszczególnych wydatków kwalifikowalnych należy 
skorygować o wskaźnik luki w finansowaniu. 

Dodano zapis jw. 

59.  jw. Sekcja G.1.2 Dodano zapis w polu „Harmonogram wydatku wg kwartałów: 
UWAGA: Wydatki kwalifikowalne poniesione przed 
rozpoczęciem realizacji projektu należy przyporządkować do 
pierwszego kwartału realizacji projektu. 

Dodano zapis jw. 

60.  jw. Sekcja G.3 Dodano zapis w opisie sekcji G.3: 
 
Wszystkie koszty pośrednie zaplanowane w projekcie należy 
ująć jako jedną pozycję w budżecie projektu. 
UWAGA: W przypadku projektów generujących dochód kwotę 
wydatków pośrednich należy skorygować o wskaźnik luki  
w finansowaniu/zryczałtowanej procentowej stawki dochodu. 

Dodano zapis jw. 

61.  jw. Sekcja G.3  
Karta wydatku dla 

kosztów pośrednich 
rozliczanych ryczałtowo 

W opisie Karty wydatku dla kosztów pośrednich rozliczanych 
ryczałtowo 
Zapis: 
W przypadku, gdy Wnioskodawca zaplanował koszty 
pośrednie, należy dodać wydatek ryczałtowy. 
zmieniono na: 
Wszystkie koszty pośrednie zaplanowane w budżecie projektu 
należy ująć jako jeden wydatek w poniższej sekcji.  
 
Dodano zapis w wierszu: wydatki kwalifikowalne: 

Dodano zapis jw. 
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UWAGA: W przypadku projektów generujących dochód kwotę 
poszczególnych wydatków kwalifikowalnych należy 
skorygować o wskaźnik luki w finansowaniu/zryczałtowanej 
procentowej stawki dochodu. 

62.  jw. Sekcja G.5 
 

Zapis w opisie sekcji G.5: 
W przypadku wystąpienia w projekcie dochodu rozumianego w 
myśl art. 61 rozporządzenia ogólnego jako wpływy środków 
pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez 
użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną 
operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez 
użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub 
dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, 
pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty 
odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie 
odniesienia, projekt ten należy uznać za generujący dochód, a 
oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez operację 
są traktowane jako dochody, chyba że są skompensowane 
równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność. W takim 
wypadku należy wybrać opcję „Dotyczy”. 
 
W przypadku wybrania opcji „nie dotyczy” poniższe pola są 
nieaktywne. 
 
zmieniono na: 
Opcję „dotyczy” należy wybrać w sytuacji, gdy inwestycja 
spełnia cechy projektu generującego dochód, przy czym 
dochód należy rozumieć w myśl art. 61  rozporządzenia 
ogólnego jako wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich 
wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi 
zapewniane przez daną operację, jak np.: opłaty ponoszone 
bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie 
infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub 
opłaty za usługi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i 
koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w 
okresie odniesienia. Oszczędności kosztów działalności 
osiągnięte przez operację są traktowane jako dochody, chyba 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 



Regulamin konkursu  w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020  

Działanie 4.9 

 

 

Strona 22 z 28 

 

że są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji 
na działalność. 
W przypadku wybrania opcji „Nie dotyczy” poniższe pola są 
nieaktywne. 

63.  jw. Sekcja G.5.1 Zapis: 
Należy dokonać wyboru z listy rozwijanej:  
• „Brak dochodu”,  
• „Tak – luka finansowa” 
zmieniono na: 
Należy dokonać wyboru z listy rozwijanej:  
• „Brak dochodu”,  
• „Tak – luka finansowa”, 
• „Tak – zryczałtowana stawka” 
 
Dodano zapis: 
W niniejszym konkursie w projektach generujących dochód po 
ich ukończeniu dofinansowanie ustala się w oparciu o metodę 
luki w finansowaniu. 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 

64.  jw. Sekcja G.5 Po sekcji G.5.1 dodano wiersz „Wydatki kwalifikowalne” oraz 
treść: Pole wypełniane automatycznie na podstawie danych 
wprowadzonych w poszczególnych Kartach wydatków sekcji 
G.1.2. oraz G.3. 

Dodano zapis jw. 

65.  jw. Sekcja G.5 Po sekcji G.5.1 dodano sekcję G.5.1.1 Zryczałtowana stawka 
(%) oraz treść: Należy wpisać wysokość zryczałtowanej 
procentowej stawki dochodu określoną w Regulaminie 
konkursu (jeśli dotyczy). 
UWAGA! Wnioskodawca zobowiązany jest skorygować o ten 
wskaźnik wszystkie wydatki kwalifikowalne w projekcie ujęte w 
poszczególnych kartach wydatków w sekcjach G.1.2 oraz G.3. 

  

66.  jw. Sekcja G.5.1.2 Zapis: 
Należy podać wartość luki w finansowaniu w udziale 
procentowym:  
R = Kwota luki w finansowaniu / Zdyskontowane całkowite 
nakłady inwestycyjne (pole wypełniane ręcznie), 
Luka w finansowaniu w danym projekcie oznacza 
zdyskontowaną część kosztu inwestycji, która nie jest pokryta 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 
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dochodem netto z projektu. Kwota luki w finansowaniu wynika 
z analizy finansowej projektu. Odpowiada ona wielkości 
zaktualizowanej wartości netto. Wskaźnik luki w finansowaniu 
„R”  to relacja kwoty luki w finansowaniu do zdyskontowanej 
wartości nakładów inwestycyjnych. 
Wartość luki w finansowaniu określana jest w studium 
wykonalności. 
zmieniono na: 
Należy podać wartość luki w finansowaniu na podstawie 
obliczeń w tabeli nr 5.7.1 załącznika nr 3 do studium 
wykonalności (jeśli dotyczy).  
Wnioskodawca zobowiązany jest skorygować o ten wskaźnik 
wszystkie wydatki kwalifikowalne w projekcie ujęte w 
poszczególnych kartach wydatków w sekcjach G.1.2 oraz G.3. 

67.  jw. Sekcja G.5.1.3 Zmieniono nazwę sekcji G.5.1.3 z „Wartość całkowitych 
wydatków kwalifikowanych przed dochodem” na „Wydatki 
kwalifikowane przed dochodem” 
 
Zapis: 
Należy podać wartość całkowitych wydatków kwalifikowanych 
przed pomniejszeniem o wskaźnik luki.  
Wynik obliczenia stanowi wartość numeryczną do 2 miejsc po 
przecinku. 
zmieniono na: 
Należy podać całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych 
(przed skorygowaniem o wskaźnik luki w 
finansowaniu/zryczałtowanej procentowej stawki dochodu) na 
podstawie tabeli nr 3.1.3 załącznika nr 3 do studium 
wykonalności. 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 

68.  jw. Sekcja G.5.1.4 Zapis: 
Wartość dochodu generowanego przez projekt obliczana jest 
automatycznie  
Wynik obliczenia stanowi wartość numeryczną do 2 miejsc po 
przecinku. 
zmieniono na: 
Należy podać kwotę dochodu wygenerowanego w projekcie. 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 
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Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wartością całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych określonych w polu G.5.1.3 oraz 
wartością tych wydatków skorygowaną o wskaźnik luki w 
finansowaniu wskazany w polu G.5.1.2. 

69.  jw. Sekcja H  Usunięto zapis: 
Przedmiotowa sekcja nie dotyczy projektów o charakterze 
niestacjonarnym. 

Usunięto zapis  jw. 

70.  jw. Sekcja I Zapis:  
40. Oświadczam, że w chwili obecnej nie dysponuję 
dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową, które 
dotyczą zamkniętych okresów sprawozdawczych i zobowiązuję 
się do ich dostarczenia niezwłocznie po ich opracowaniu, 
najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 
zmieniono na: 
26. Oświadczam, że w chwili obecnej nie dysponuję 
dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową, które 
dotyczą zamkniętych okresów sprawozdawczych i zobowiązuję 
się do ich dostarczenia niezwłocznie po ich opracowaniu, 
najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 

71.  jw. Sekcja I Zapis: 
41. Oświadczam, że każdy z Partnerów niedysponujący w 
chwili obecnej dokumentami potwierdzającymi sytuację 
finansową, które dotyczą zamkniętych okresów 
sprawozdawczych, zobowiązuje się do ich dostarczenia 
niezwłocznie po ich opracowaniu, najpóźniej przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie.   
zmieniono na: 
48. Oświadczam, że każdy z Partnerów niedysponujący w 
chwili obecnej dokumentami potwierdzającymi sytuację 
finansową, które dotyczą zamkniętych okresów 
sprawozdawczych, zobowiązuje się do ich dostarczenia 
niezwłocznie po ich opracowaniu, najpóźniej przed 
podpisaniem umowy o dofinansowaniu. 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 

72.  jw. Sekcja F3 Usunięto: 
Sekcja F.3. Kwalifikowalność VAT - Realizatora Projektu  

Usunięto zapis  jw. 

73.  jw. Sekcja F.1 Zapis:  Aktualizacja jw. 
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Jeśli wnioskodawca rozlicza podatek VAT według proporcji 
zgodnie z art. 86 i art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 
ze zm.), w takim przypadku cała wartość podatku wynikająca z 
wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu jest 
niekwalifikowalna. 
zmieniono na: 
Jeśli wnioskodawca rozlicza podatek VAT według proporcji 
zgodnie z art. 86 i art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 j.t. ze 
zm.), w takim przypadku cała wartość podatku wynikająca z 
wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu jest 
niekwalifikowalna. 

zapisu 

74.  jw. Sekcja E.3 pole „Nazwa” Zapis: 
Należy wybrać z listy rozwijanej wskaźnik pn. „Liczba 
wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych”. 
zmieniono na: 
Należy wybrać z listy rozwijanej wskaźnik pn. „Wzrost 
oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne”. 

Aktualizacja 
zapisu  

jw. 

75.  
 

jw. Sekcja E.2 pole 
„Wskaźnik” 

Zapis: 
Z listy rozwijanej należy wybrać nazwę wskaźnika rezultatu 
planowanego do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu, tj.: 

1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin objętych 
wsparciem w miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne; 

2. liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe 
formy EPC. 

Powyższy wskaźnik rezultatu jest obowiązkowy dla każdego 
projektu. 
zmieniono na: 
Z listy rozwijanej należy wybrać nazwę wskaźnika rezultatu 
planowanego do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu, tj.: 

1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin objętych 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 
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wsparciem w miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne; 

2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8)  [EPC] 

3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach  - kobiety  

4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach – mężczyźni 

5. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach 
(innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] 
Wskaźniki rezultatu dotyczące wzrostu zatrudnienia są 

obowiązkowe dla każdego projektu. Należy wybrać wskaźnik 
adekwatny do rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie. 
W przypadku nieosiągnięcia wskaźnika dotyczącego wzrostu 
zatrudnienia, należy wpisać wartość zero. 

76.  jw. Sekcja E.2 pole 
„Wartość docelowa” 

Dodano zapis:  
W przypadku nieosiągnięcia wskaźnika dotyczącego wzrostu 
zatrudnienia, należy wpisać wartość zero.   

Doprecyzowanie 
zapisu 

jw. 

77.  jw. Sekcja E.2 pole 
„Wartość bazowa” 

Dodano zapis: 
Należy wpisać wartość zero. 

Doprecyzowanie 
zapisu 

jw. 

78.  jw. Sekcja I Usunięto oświadczenia nr 38 i nr 39 Usunięto zapis jw. 
79.  jw. Sekcja I Dodano oświadczenia nr 46 i nr 47 Dodano zapis jw. 
80.  jw. Sekcja I Dodano oświadczenia nr 13 Dodano zapis jw. 
81.  jw. Sekcja I Dodano oświadczenia nr 56 Dodano zapis jw. 
82.  jw. Sekcja I Dodano oświadczenia nr 57 Dodano zapis jw. 
83.  jw. Sekcja I Usunięto oświadczenie nr 16 i 17 Usunięto zapis jw. 
84.  jw. Sekcja J Zapis: 

Statut instytucji/organizacyjny  
zmieniono na:  
Statut instytucji/organizacyjny Lidera/Partnera  

Korekta edytorska jw. 

85.  Wzór umowy o 
dofinansowanie 

§ 11 ust 5 Zapis: 
Płatność końcowa zostanie przekazana Beneficjentowi 
przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta przez Płatnika 
lub Instytucję Zarządzającą RPO WZ na podstawie wniosku o 
płatność końcową, o którym mowa w § 8 ust. 8 pkt 8) Umowy, 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 
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obejmującego wydatki kwalifikowalne odpowiadające co 
najmniej 5% łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 
2 ust. 4 Umowy, po (…) 
zmieniono na: 
Płatność końcowa zostanie przekazana Beneficjentowi 
przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta przez Płatnika 
lub Instytucję Zarządzającą RPO WZ na podstawie wniosku o 
płatność końcową, o którym mowa w § 8 ust. 8 pkt 8) Umowy, 
obejmującego kwotę wnioskowaną stanowiącą co najmniej 5% 
łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 4 
Umowy, po (…) 

86.  jw. § 14 ust 1 Zapis: 
Beneficjent zobowiązuje się do monitorowania wszystkich 
dochodów w okresie realizacji i trwałości Projektu oraz do 
informowania Instytucji Zarządzającej RPO WZ o uzyskanych 
dochodach, które powstaną w związku z realizacją Projektu. 
zmieniono na: 
Beneficjent zobowiązuje się do wykazywania oraz 
monitorowania dochodów, o których mowa w § 1 pkt 3 Umowy, 
powstałych w związku z realizacją Projektu zgodnie z 
Zasadami dotyczącymi wykazywania oraz monitorowania 
dochodów związanych z realizację projektów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, stanowiącymi załącznik nr 
8 do Umowy. 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 

87.  jw. § 14 ust 2 Zapis: 
Procedura wykorzystywana przez Beneficjenta do 
monitorowania dochodów zależna jest od metody, w oparciu o 
którą ustalony został poziom dofinansowania dla Projektu.  
zmieniono na: 
Procedura wykorzystywana przez Beneficjenta do 
wykazywania oraz monitorowania dochodów zależna jest od 
metody, w oparciu o którą ustalony został poziom 
dofinansowania dla Projektu. 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 

88.  jw. § 14 ust 3 Zapis: 
Procedury, o których mowa w ust. 2 określone zostały w 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 
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rozporządzeniu ogólnym oraz w Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z 
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-
2020 z dnia 18.03.2015 r. 
zmieniono na: 
Procedury, o których mowa w ust. 2 określone zostały w 
rozporządzeniu ogólnym, Wytycznych Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem 
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących 
dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 
18.03.2015 r. oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r 

89.  jw. § 14 ust 4-8 W § 14 usunięto ust 4-8. Usunięto zapis jw. 

90.  jw. § 27 Dodano ust 10. 
W przypadku, gdy wysokość wydatków kwalifikowalnych, o 
których mowa w § 2 ust. 3 Umowy, ulegnie zmianie oraz gdy 
dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy, ustalone 
zostało w oparciu o jedną z metod, o której mowa w art. 61 ust. 
3 rozporządzenia ogólnego,  Instytucja Zarządzająca RPO WZ 
może zobowiązać Beneficjenta do ponownego wyliczenia 
kwoty dofinansowania dla Projektu. Szczegółowe reguły 
dotyczące ponownego wyliczania kwoty dofinansowania dla 
Projektu określają Zasady dotyczące wykazywania oraz 
monitorowania dochodów związanych z realizacją projektów w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, stanowiące załącznik nr 8 
do Umowy. 

Dodano zapis jw. 

91.  jw. § 35, Załącznik nr 8  Zmieniono wersję z 1.0 na 2.0 Aktualizacja 
zapisu  

1 sierpnia 2016 r. 

 


