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 Lp. Dokument, w 
którym 
wprowadzane są 
zmiany 

Rozdział / 
Podrozdział 
/ Punkt 
/Strona 

Dotychczasowy wersja Aktualna wersja Uzasadnienie zmian Data 
wprowadzenia 
zmiany 

 1. Regulamin konkursu ROZDZIAŁ VI  

 

Podrozdz. 

6.1  punkt.4 

 

W tabeli wskaźnik produktu: „ Liczba zakupionych 
wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do 
prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków 
katastrof [szt.]”  
Oznaczono jako wskaźnik, który należy obowiązkowo 
wybrać i określić jego wartość 
 

W tabeli wskaźnik produktu: „ Liczba zakupionych 
wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do 
prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków 
katastrof [szt.]”  
Oznaczono jako wskaźnik, który należy wybrać, gdy jest 
adekwatny dla projektu i określić jego wartość 

Projekt może dotyczyć zarówno 

zakupu wozów jak i samego 

wyposażenia zatem dokonano 

poprawy wskaźnika aby był 

adekwatny do składanych 

projektów 

     30 .11.2018r. 

 2. Regulamin konkursu Podrozdz.  

7.2 

Brak podrozdziału dotyczącego Rzecznika Funduszy 
Europejskich 

7.2 Rzecznik Funduszy Europejskich 

 

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014–2020, IZ RPO WZ powołała Rzecznika Funduszy 
Europejskich. 
Do zadań Rzecznika Funduszy Europejskich należy, w 
szczególności: 

1. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących 
utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie 
realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 przez 
właściwą instytucję; 

2. analizowanie zgłoszeń, o których mowa w 
punkcie 1; 

3. udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń, o 
których mowa w punkcie 1; 

4. dokonywanie okresowych przeglądów 
procedur w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Dodano podrozdział dotyczący 

Rzecznika Funduszy Europejskich 

      30.11.2018r. 
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obowiązujących we właściwej instytucji; 
5. formułowanie propozycji usprawnień dla 

właściwej instytucji. 
 

Więcej informacji znajduje się na stronie 
www.rpo.wzp.pl/rzecznik-funduszy-europejskich 

 

Kontakt: 
Rzecznik Funduszy Europejskich  

e-mail: rzecznikFE@wzp.pl 
telefon: 91 488 98 68 

 

 3.  Regulamin konkursu Podrozdz.  

7.2 

7.2 Zmiany w regulaminie oraz anulowanie konkursu 

 

7.3 Zmiany w regulaminie oraz anulowanie konkursu Zmieniono numerację 

podrozdziału 

     30.11.2018r. 

 4. Regulamin konkursu Podrozdz.  

7.3 

7.3 Załączniki do regulaminu 

 

7.4 Załączniki do regulaminu 

 

Zmieniono numerację 

podrozdziału 

     30.11.2018r. 

 5. Załącznik nr 1 do 
regulaminy – Wzór 
wniosku o 
dofinansowanie 

Sekcja A.4.9. 

Lokalizacja 

A.4.9 Lokalizacja projektu -  należało wybrać charakter 

projektu i uzupełnić poszczególne podsekcje. 

A.4.9 Lokalizacja projektu – wyłączona w naborze Ze względu na specyfikę projektów 

składanych w ramach działania 

wyłączono sekcję w naborze. 

      30.11.2018r. 

 6. Załącznik 3 Kryteria 
wyboru projektów 
 
 
 

Kryteria 
wyboru 
projektów 
 

Załącznik 3 Kryteria wyboru projektów 
 

Załącznik 3 Kryteria wyboru projektów 
 

Przyjęcie przez KM w dniu 13 
listopada 2018 r. uchwały nr 57/18 
zmieniającej kryteria wyboru  
projektów  
 

      30.11.2018r. 

 7. Załącznik 3.1  Analiza 
zagrożeń  

Analiza 
zagrożeń 

Brak załącznika Załącznik 3.1  Analiza zagrożeń   Załącznik związany jest z 
przyjętymi  przez KM w dniu 13 
listopada 2018 r. uchwałą nr 57/18 
nowymi kryteriami wyboru 
projektów. Kryteria te powołują 
się na dokument źródłowy, którym 
jest analiza zagrożeń. 
 

      30.11.2018r. 

 8. Załącznik nr 4 : Plan 
Realizacji Projektu  

Plan 

Realizacji 

Projektu 

Załącznik nr 4: Plan Realizacji Projektu Załącznik nr 4: Plan Realizacji Projektu Dokonano zmiany Planu Realizacji 

projektu dostosowując go do 

zaktualizowanych kryteriów 

wyboru projektów. 

      30.11.2018r. 
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