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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 

Podstawy prawne, pkt. 
10 

Zapis: 
10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 330 j.t. ze zm.) wraz z aktami 
wykonawczymi, zwana dalej Ustawą o rachunkowości; 
 
Zmieniono na: 
10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1047) wraz z aktami 
wykonawczymi, zwana dalej Ustawą o rachunkowości; 

 
Aktualizacja 
informacji o 

obowiązującym 
tekście jednolitym 

6 września 2016 r. 

2.  Regulamin 
konkursu 

Podstawy prawne, pkt. 
16 

Zapis: 
16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 
dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu 
udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów 
składania wniosków o płatność w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 
2009 r. Nr 223, poz. 1786 ze zm.); 
 
Zmieniono na: 
16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 
dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu 
udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów 
składania wniosków o płatność w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. 
2016 nr 0 poz. 1161); 

Aktualizacja 
informacji o 

obowiązującym 
tekście jednolitym 

6 września 2016 r. 
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3.  Regulamin 
konkursu 

Podrozdział 2.2, pkt.1, 
tiret nr 6 

Zapis: 
Jeśli wnioskodawca określi kwotę wnioskowanego 
dofinansowania w kwocie mniejszej niż 1 mln Euro, a w 
wyniku jej ponownego przeliczenia według kursu 
średnioważonego walut obcych w złotych, ogłaszanego 
przez NBP z dnia podpisania umowy o dofinansowanie 
wartość ta przekroczy 1 mln Euro, konieczna może się 
okazać aktualizacja wniosku o dofinansowanie.   
 
Zmieniono na: 
Jeśli wnioskodawca określi kwotę wnioskowanego 
dofinansowania w kwocie mniejszej niż 1 mln Euro, a w 
wyniku jej ponownego przeliczenia według kursu 
średniego walut obcych w złotych, ogłaszanego przez 
NBP z dnia podpisania umowy o dofinansowanie wartość 
ta przekroczy 1 mln Euro, konieczna może się okazać 
aktualizacja wniosku o dofinansowanie.   

Aktualizacja 
zapisu 

6 września 2016 r. 

4.  Regulamin 
konkursu 

Rozdział 5, pkt.4, ppkt. 
2), tiret nr 4 

Zapis: 
- Załącznik nr 6.5: Dokumenty potwierdzające 

posiadanie środków na współfinansowanie projektu: 
 uchwała budżetowa na dany rok w przypadku 

projektu realizowanego w danym roku, 
 wieloletnia prognoza finansowa w przypadku 

projektu realizowanego dłużej niż rok, 
 umowa dotacji, dokumenty potwierdzające 

przyznanie subwencji itp. (jeśli dotyczy). 
 
Zmieniono na: 
- Załącznik nr 6.5: Dokumenty potwierdzające 

posiadanie środków na współfinansowanie projektu: 
a) JST przedstawia: 
 uchwałę budżetową na dany rok w przypadku 

projektu realizowanego w danym roku, 
 wieloletnią prognozę finansową w przypadku 

projektu realizowanego dłużej niż rok, 
 umowę dotacji, dokumenty potwierdzające 

przyznanie subwencji itp. (jeśli dotyczy). 
b) w przypadku innych kategorii wnioskodawców 

należy załączyć: 

Dodano zapis 6 września 2016 r. 
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 uchwałę (lub oświadczenie w przypadku organu 
jednoosobowego) właściwego według statutu 
organu, określającą zadanie, na które 
przeznaczone są środki finansowe, a także 
wysokość wkładu własnego na realizację danego 
zadania w kolejnych latach. 

5.  Regulamin 
konkursu 

Podrozdział 7.2.2, pkt.5  Zapis: 
W ww. przypadku IZ RPO WZ wezwie wnioskodawcę do 
aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania wezwania oraz wskaże wnioskodawcy 
zakres koniecznej aktualizacji, z zastrzeżeniem że poziom 
wsparcia (procent dofinansowania) nie może ulec zmianie. 
 
Zmieniono na: 
W ww. przypadku IZ RPO WZ wezwie wnioskodawcę do 
aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania wezwania oraz wskaże wnioskodawcy 
zakres koniecznej aktualizacji, z zastrzeżeniem że poziom 
wsparcia (procent dofinansowania) nie może ulec 
zwiększeniu. 

Aktualizacja 
zapisu 

6 września 2016 r. 

6.  Załącznik nr 1 do 
regulaminu 

konkursu: wzór 
wniosku o 

dofinansowanie 

Sekcja D.1 Dodano zapis: 
- wskazać literę katalogu, w ramach której wnioskodawca 
ubiega się o wsparcie, 
 

Dodano zapis 6 września 2016 r. 

 


