
 

 

REJESTR ZMIAN DO: 

Regulaminu naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020  

Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie  

Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym 

 

Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdz

iał/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany 
Uzasadnienie 

zmiany 

Data 

wprowad

zenia 

1.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

Słownik 

pojęć 

Usunięto zapis: 

3. deklaracja o przygotowaniu projektu – zobowiązanie beneficjenta do 

przygotowania projektu w pełnym zakresie, z należytą starannością, zgodnie z 

przepisami prawa krajowego oraz unijnego;  

Dodano zapis: 

 4. dostawy – nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie 

umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy lub leasingu z opcją lub bez opcji 

zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację (jeśli 

dotyczy); 

15. usługi – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane 

lub dostawy (jeśli dotyczy); 

Zmiany procedur i 

aktualizacja zapisów 

2020-01-

21 

2.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

Podstawy 

prawne 

Dodano następujące podstawy prawne: 

Pkt 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 

2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających 

zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 

1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 

1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję 

nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012; 

Pkt 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające 

rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z dnia 20.12.2013 r.); 

Pkt. 7. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016); 

Aktualizacja zapisów  Jw. 
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Pkt. 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. 

Urz. UE L.2014.94.65 z dnia 28.03.2014 r., ze zm.); 

3.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

Rozdział 

1.2 pkt. 8 

i 9 

Zapis:  

8. Realizacja projektów musi prowadzić do osiągnięcia wymiernych efektów np. w 

postaci wypromowanych ofert inwestycyjnych, czy liczby potencjalnych 

inwestorów, do których wnioskodawca dotrze z ofertą inwestycyjną. 

Zmieniono na: 

8. Realizacja projektów musi prowadzić do osiągnięcia wymiernych efektów – 

wskaźników rezultatu np. w postaci kontraktów handlowych zagranicznych 

podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji, 

potencjalnych inwestorów, do których beneficjent dotrze z ofertą inwestycyjną 

regionu, wypromowanych ofert inwestycyjnych.  

Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać lub zaplanować opracowanie 

mechanizmu monitorowania efektów prowadzonych działań promocji 

gospodarczej. 

Zapis:  

9. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach niniejszego Działania są mikro, 

mali  

i średni przedsiębiorcy. Grupa odbiorców promocji gospodarczej powinna być 

adekwatna do celów projektu i planowanych do osiągnięcia rezultatów. Wybór 

docelowych odbiorców promocji gospodarczej powinien zostać dokonany z 

zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. 

Zmieniono na: 

9. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach niniejszego Działania są mikro, 

mali i średni przedsiębiorcy. Grupa odbiorców promocji gospodarczej powinna 

być adekwatna do celów projektu i planowanych do osiągnięcia rezultatów oraz 

zapewnić objęcie wsparciem całego obszaru województwa. Wybór docelowych 

odbiorców promocji gospodarczej powinien zostać dokonany z zachowaniem 

zasady przejrzystości i równego traktowania oraz przekładać się pozytywnie na 

grupę ostatecznych odbiorców wsparcia, tj. przedsiębiorstwa, w szczególności 

Aktualizacja zapisów 

w nawiązaniu do 

zmiany definicji 

kryterium 3.4 

Jw. 
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MŚP. 

4.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

Rozdział 

2.1, pkt. 

1, 3, 4 

Pkt 1. Zaktualizowano wartość alokacji 

Dodano pkt. 3. We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zobowiązany jest 

wskazać wnioskowaną kwotę dofinansowania w PLN ustaloną na dzień złożenia 

wniosku o dofinansowanie w oparciu o kurs EUR Europejskiego Banku 

Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym zostanie złożony wniosek o dofinansowanie. 

Dodano pkt. 4. Ostateczna wartość dofinansowania projektu w PLN zostanie 

przez IZ RPO WZ ustalona w dniu przyznania dofinansowania danemu projektowi 

w oparciu o kurs EUR Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia 

kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

dofinansowanie zostanie przyznane. 

Aktualizacja i 

doprecyzowanie 

zapisu 

Jw. 

5.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

Rozdział 

2.3, pkt 2 

Doprecyzowano zapis  w pkt. 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie 

środków na współfinansowanie projektu (jeśli dotyczy) wnioskodawca będzie 

zobowiązany przedstawić przed podjęciem decyzji o dofinansowaniu, przy czym 

dostarczenie ww. dokumentów w ramach dokumentacji aplikacyjnej może 

wpłynąć na ocenę projektu oraz ułatwić KOP ocenę sytuacji finansowej 

wnioskodawcy. 

Doprecyzowanie 

zapisu 

Jw. 

6.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

Rozdział 

2.6, pkt 1 

Zapis: 

1. W przypadku projektów zakładających wsparcie zachodniopomorskich 

przedsiębiorstw pomoc będzie udzielana na tzw. drugim poziomie jako pomoc de 

minimis na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 i wydanego na 

jego podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488). 

Powyższe oznacza, że dofinansowanie uzyskane z RPO WZ na realizację 

projektu nie może stanowić pomocy publicznej dla wnioskodawcy. W związku z 

tym całość wsparcia musi zostać przekazana uczestnikom projektu (MŚP) jako 

pomoc de minimis. Łącznie pomoc de minimis udzielona poszczególnym 

Doprecyzowanie 

zapisu 

Jw. 
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przedsiębiorstwom uczestniczącym w projekcie musi być skalkulowana w 

odniesieniu wartości pomocy udzielonej na drugim poziomie, która obejmuje 

rzeczywiste koszty dotyczące tej części projektu  wraz z przypisanymi do niej 

kosztami organizacji oraz musi być równa kwocie dofinansowania uzyskanej przez 

wnioskodawcę przyznanego na realizację ww. części projektu. 

Zmieniono na: 
1. W przypadku, gdy w ramach projektu zakładane są działania obejmujące 

wsparcie konkretnych, możliwych do identyfikacji przedsiębiorstw (np. w formie 

szkoleń, usług doradczych lub poprzez udział przedsiębiorstw w misji 

gospodarczej), wówczas dofinansowanie ze środków RPO WZ obejmujące tą 

część projektu będzie stanowić pomoc udzielaną przez wnioskodawcę na tzw. 

drugim poziomie jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 1407/2013 i wydanego na jego podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 488). Powyższe oznacza, że dofinansowanie uzyskane z RPO 

WZ na realizację projektu nie może stanowić pomocy publicznej dla 

wnioskodawcy. W związku z tym całość wsparcia musi zostać przekazana przez 

wnioskodawcę uczestnikom projektu (MŚP) jako pomoc de minimis. Łącznie 

pomoc de minimis udzielona poszczególnym przedsiębiorstwom uczestniczącym 

w projekcie musi być skalkulowana w odniesieniu do wartości pomocy udzielonej 

na drugim poziomie, która obejmuje rzeczywiste koszty dotyczące tej części 

projektu wraz z przypisanymi do niej kosztami organizacji oraz musi być równa 

kwocie dofinansowania uzyskanej przez wnioskodawcę i przyznanego na 

realizację ww. części projektu. 

7.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

Rozdział 

2.6, pkt 2 

Doprecyzowano zapis  w pkt. 2. Punkt otrzymuje brzmienie: 

2. Wnioskodawca udzielając pomocy de minimis przedsiębiorstwom 

uczestniczącym w projekcie powinien wziąć pod uwagę, że: 

a) całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu 

nie może przekroczyć 200 000,00 euro w bieżącym roku podatkowym oraz 

dwóch poprzedzających latach podatkowych, 

Doprecyzowanie 

zapisu 

Jw. 
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2014 – 2020 b) całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu 

prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu 

towarów nie może przekroczyć 100 000,00 euro w bieżącym roku podatkowym 

oraz dwóch poprzedzających latach podatkowych,  

c) w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w 

zakresie drogowego transportu towarów a także inną działalność, w 

odniesieniu do której stosuje się pułap wynoszący 200 000,00 euro, to w 

odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap wynoszący 200 000,00 

euro, pod warunkiem, że korzyść dotycząca działalności w zakresie 

drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000,00 euro oraz 

pomoc de minimis nie może być wykorzystywana na nabycie pojazdów 

przeznaczonych do transportu drogowego pojazdów. 

8.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

Rozdział 

2.6, pkt 4 

Doprecyzowano zapis  w pkt. 4. Punkt otrzymuje brzmienie: 

4. Wnioskodawca zarówno przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz w 

dniu udzielenia pomocy de minimis uczestnikom projektu (tj. w dniu zawarcia 

umowy o udzieleniu pomocy de minimis pomiędzy wnioskodawcą a uczestnikiem) 

zobowiązany będzie ustalić całkowitą wartość pomocy de minimis przyznanej 

jednemu przedsiębiorstwu oraz ustalić powiązania uczestnika projektu z innymi 

podmiotami i zweryfikować, czy na podstawie przytoczonego wyżej przepisu 

będzie on traktowany jako jedno przedsiębiorstwo razem z innymi podmiotami. 

Limit pomocy de minimis wskazany powyżej (200 000,00 euro i 100 000,00 euro 

dla sektora transportu drogowego towarów) obowiązuje dla jednego 

przedsiębiorstwa, a zatem w przypadku traktowania jako jedno przedsiębiorstwo 

kilku podmiotów, pomoc de minimis uzyskana przez te podmioty podlega 

sumowaniu. 

Doprecyzowanie 

zapisu 

Jw. 

9.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

Rozdział 

2.6, pkt 6 

Doprecyzowano zapis  w pkt. 6. Punkt otrzymuje brzmienie: 

6. Otrzymanie przez uczestników projektu innej pomocy na udział w projekcie, na 

którego realizację wnioskodawca wnioskuje o udzielenie pomocy, nie wyklucza 

możliwości udzielenia im kolejnej pomocy. Wówczas kwota pomocy, o którą 

podmiot wnioskuje w ramach projektu powinna być ustalona tak, aby łączna kwota 

pomocy już otrzymanej przez uczestników projektu i pomocy, o którą podmiot 

Doprecyzowanie 

zapisu 

Jw. 
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2014 – 2020 aktualnie wnioskuje, nie przekroczyła maksymalnego poziomu intensywności 

pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii 

Europejskiej. 

10.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

Rozdział 

2.6 

Dodano zapis: 

Obowiązki wnioskodawcy związane z udzielaniem pomocy de minimis 

8. Przedsiębiorcy uczestniczący w projekcie, którym będzie udzielana pomoc de  

minimis, zobowiązani są do przedłożenia wnioskodawcy (podmiotowi 

udzielającemu pomocy de minimis) wniosku o udzielenie pomocy de minimis (o 

którym mowa w § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia de minimis) wraz z niezbędnymi 

załącznikami (o których mowa w § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia). Wzór i formę ww. 

wniosku określa wnioskodawca, mając na uwadze że powinien on zawierać 

elementy określone w § 9 ust. 2 rozporządzenia de minimis. Do wniosku o 

udzielenie pomocy przedsiębiorca powinien załączyć: 

a)  kopie zaświadczeń o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości 

pomocy de minimis, dotyczące bieżącego roku podatkowego i dwóch 

poprzednich lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 

pomocy w tym okresie, 

b) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

Informacje te przekazuje się poprzez wypełnienie formularza informacji 

przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa 

załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych 

przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. 

Doprecyzowanie 

zapisów 

odnoszących się do 

obowiązków 

wnioskodawcy 

związanych z 

udzielaniem pomocy 

de minimis  

Jw. 

11.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

Rozdział 

2.6, pkt 8 

Zapis: 

8. Wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny składanych przez 

przedsiębiorców wniosków o udzielenie pomocy de minimis na udział w projekcie 

pod kątem spełnienia kryteriów odnoszących się w szczególności do celu, 

zakresu, rezultatów oraz kwalifikowalności wydatków. 

Zmieniono na: 

9. Wnioskodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny składanych przez 

Uaktualnienie 

zapisów 

Jw. 
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przedsiębiorców wniosków o udzielenie pomocy de minimis na udział w projekcie 

pod kątem spełnienia kryteriów odnoszących się w szczególności do celu pomocy 

(jej zakresu i rezultatów), kwalifikowalności wydatków oraz wartości dopuszczalnej 

pomocy. 

12.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

Rozdział 

2.6, pkt 9 

Zapis: 

9. Wnioskodawca ma obowiązek zweryfikowania czy przedsiębiorca 

uczestniczący w projekcie spełnia określone w Rozporządzeniu Komisji UE nr 

1407/2013, kryteria pozwalające na przyznanie mu pomocy (w tym do 

zweryfikowania czy przedsiębiorca nie jest wykluczony z możliwości uzyskania 

wsparcia na podstawie przepisów Rozporządzenia). Spełnienie tych wymogów 

powinno zostać stwierdzone w dniu udzielenia pomocy (tj. w dniu zawarcia 

umowy o udzieleniu pomocy de minimis pomiędzy wnioskodawcą a uczestnikiem, 

w której przewidziane będzie udzielenie wsparcia dla przedsiębiorcy). 

Zmieniono na: 

10. Wnioskodawca ma obowiązek zweryfikowania czy przedsiębiorca 

uczestniczący w projekcie spełnia określone w Rozporządzeniu Komisji UE nr 

1407/2013 kryteria pozwalające na przyznanie mu pomocy, w tym w 

szczególności do: 

a) zweryfikowania czy przedsiębiorca nie jest wykluczony z możliwości uzyskania 

wsparcia na podstawie przepisów art. 1 ust. 1 ww. Rozporządzenia (branże 

wykluczone), 

b) zweryfikowania limitu pomocy de minimis, o którym mowa w pkt. 2-4 

niniejszego podrozdziału. 

Spełnienie tych wymogów powinno zostać stwierdzone w dniu udzielenia pomocy 

(tj. w dniu zawarcia umowy o udzieleniu pomocy de minimis pomiędzy 

wnioskodawcą a uczestnikiem projektu, w której przewidziane będzie udzielenie 

wsparcia dla przedsiębiorcy). 

Doprecyzowanie 

zapisów 

Jw. 

13.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Rozdział 

2.6 

Dodano zapis: 

11. Dopiero po przeprowadzeniu oceny wniosku przedsiębiorcy możliwe jest 

udzielenie pomocy de minimis. Udzielenie pomocy de minimis następuje poprzez 

podpisanie umowy o udzieleniu pomocy. Dniem udzielenia pomocy de minimis 

Doprecyzowanie 

zapisów 

odnoszących się do 

obowiązków 

Jw. 
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Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

konkretnemu przedsiębiorcy jest więc dzień podpisania z nim tej umowy. wnioskodawcy 

związanych z 

udzielaniem pomocy 

de minimis 

14.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

Rozdział 

2.6, pkt 

14 

Zapis: 

14. Podmiot udzielający pomocy (wnioskodawca) będzie zobowiązany do 

sporządzania i przedstawiania Prezesowi UOKiK sprawozdań o udzielonej 

pomocy publicznej (będącej w tym wypadku pomocą de minimis). Zgodnie z art. 

32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do 

sporządzania i przedstawiania Prezesowi UOKiK sprawozdań o udzielonej 

pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie albo 

informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym. 

Podmiot udzielający pomocy sporządza i przekazuje sprawozdania o pomocy 

udzielonej w danym dniu, w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy. 

Sprawozdania albo informacje należy składać na formularzu zamieszczonym na 

witrynie internetowej UOKiK przekazując je w formie elektronicznej, z 

uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 

r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o 

nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we 

wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. 

Zmieniono na: 

16. Podmiot udzielający pomocy (wnioskodawca) będzie zobowiązany do 

sporządzania i przedstawiania Prezesowi UOKiK sprawozdań o udzielonej 

pomocy publicznej (będącej w tym wypadku pomocą de minimis). Zgodnie z art. 

32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do 

sporządzania i przedstawiania Prezesowi UOKiK sprawozdań o udzielonej 

pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie albo 

informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym. 

Podmiot udzielający pomocy sporządza i przekazuje sprawozdania o pomocy 

Uaktualnienie i 

doprecyzowanie 

zapisów 

Jw. 
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iał/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany 
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zmiany 

Data 

wprowad

zenia 

udzielonej w danym dniu, w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy. 

Sprawozdania i informacje przekazuje się przez teletransmisję danych w postaci 

elektronicznej z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych w aplikacji SHRIMP 

udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez Prezesa UOKiK, z uwzględnieniem 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie 

sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej 

pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach 

świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (wraz z 

rozporządzeniami zmieniającymi). Procedura przystąpienia do aplikacji SHRIMP 

oraz informacje pomocne przy sporządzaniu sprawozdań i instrukcje znajdują się 

na stronie internetowej UOKiK. 

15.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

Rozdział 

2.6, pkt 

18 

Zapis: 

18. Wnioskodawca zobowiązany jest do zgodnego z prawem gromadzenia i 

przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Ponadto wnioskodawca 

zobowiązany jest do przekazania IZ RPO WZ danych osobowych podmiotów, 

którym udziela pomocy. W związku z tym na wnioskodawcy spoczywa obowiązek 

uzyskania od uczestników projektu zgody zarówno na przetwarzanie danych 

osobowych, jak też zgody na przekazanie tych danych IZ RPO WZ. W przypadku, 

gdy ww. uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

udzielenie mu pomocy jest niemożliwe. Ww. zasada odnosi się do tych 

podmiotów, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych, czyli osób 

fizycznych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące 

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej). Przy 

przetwarzaniu danych osobowych wnioskodawca zobowiązuje się przestrzegać 

zasad wskazanych w decyzji o dofinansowaniu, w ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych oraz innych przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego związanych z ochroną danych osobowych. IZ RPO 

WZ nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem przetwarzanie danych 

osobowych przez wnioskodawcę. 

Zmieniono na: 

Uaktualnienie 

zapisów 

Jw. 
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zenia 

20. Wnioskodawca zobowiązany jest do zgodnego z prawem gromadzenia i 

przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. Ponadto wnioskodawca 

zobowiązany jest do przekazania IZ RPO WZ danych osobowych podmiotów, 

którym udziela pomocy. W związku z tym na wnioskodawcy spoczywa obowiązek 

uzyskania od uczestników projektu zgody zarówno na przetwarzanie danych 

osobowych, jak też zgody na przekazanie tych danych IZ RPO WZ. W przypadku, 

gdy ww. uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

udzielenie mu pomocy jest niemożliwe. Ww. zasada odnosi się do tych 

podmiotów, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych, czyli osób 

fizycznych. Przy przetwarzaniu danych osobowych wnioskodawca zobowiązuje 

się przestrzegać zasad wskazanych w decyzji o dofinansowaniu, w ustawie z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego związanych z ochroną danych osobowych. IZ RPO 

WZ nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem przetwarzanie danych 

osobowych przez wnioskodawcę. 

16.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

Rozdział 

3.1 

Zapis: 

4. Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć pierwsze prawnie 

wiążące zobowiązanie związane z realizacją projektu, które powoduje, że 

inwestycja staje się nieodwracalna. Podjęcie prac przygotowawczych nie stanowi 

rozpoczęcia realizacji projektu. 

Zmieniono na: 

4. Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć podjęcie jakichkolwiek 

działań w ramach projektu, niebędących rozpoczęciem prac, w tym zakup gruntu, 

lub rozpoczęcie prac w ramach projektu, w zależności od tego co nastąpi 

najpierw. Podjęcie prac przygotowawczych nie stanowi rozpoczęcia realizacji 

projektu. 

Zastosowanie 

standardowej 

definicji 

Jw. 

17.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Rozdział 

5, pkt. 2) 

Usunięto zapis dotyczący obowiązku uzupełnienia załącznika nr 6.5 a) uchwała 

budżetowa na dany rok 

Doprecyzowano zapis dotyczący załącznika w pkt. 2b) wieloletnia prognoza 

finansowa. Podpunkt otrzymał brzmienie: wieloletnia prognoza finansowa w 

przypadku projektu realizowanego dłużej niż rok; Uwaga: Powyższy załącznik 

Uaktualnienie i 

doprecyzowanie 

zapisów 

Jw. 
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Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

wymagany jest wyłącznie na żądanie IZ RPO WZ - w takim przypadku należy 

podać wyłącznie link do aktualnego dokumentu na stronie BIP. UWAGA: Ze 

względu na nieinwestycyjny charakter wydatków objętych kategoriami kosztów 

rozliczanych stawką ryczałtową, jak również brak obowiązku gromadzenia 

dokumentów księgowych na potwierdzenie ich poniesienia w ramach realizacji 

inwestycji, nie ma konieczności wskazywania w dokumentacji aplikacyjnej źródeł 

finansowania wydatków stanowiących koszty pośrednie w projekcie. 

 

18.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

Rozdział 

6.1, pkt 1 

Zapis:  

Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do IZ RPO WZ w terminie wskazanym 

przez wnioskodawcę w deklaracji o przygotowaniu projektu lub w Wykazie 

projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu 

pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie 

wnioskodawcą, stanowiącym załącznik nr 5 do SOOP, po wcześniejszym 

pisemnym wezwaniu wnioskodawcy przez IZ RPO WZ do złożenia dokumentacji 

aplikacyjnej. 

Zmieniono na:  

Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do IZ RPO WZ w terminie wskazanym 

przez wnioskodawcę w fiszce projektu pozakonkursowego, po wcześniejszym 

pisemnym wezwaniu wnioskodawcy przez IZ RPO WZ do złożenia dokumentacji 

aplikacyjnej. 

Zmiany procedur i 

aktualizacja zapisów 

Jw. 

19.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

Podrozdzi

ał 6.2 pkt 

5  

Zapis: 

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy dostarczyć do IZ RPO WZ na 

adres: 

Zmieniono na: 

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć do IZ RPO WZ na adres: 

 

Zmiany procedur i 

aktualizacja zapisów 

Jw. 

20.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Podrozdzi

ał 7.2, pkt 

9 

Zaktualizowano tabelę dotyczącą podporządkowania kryteriów do 

poszczególnych części oceny.  

Aktualizacja 

kryteriów 

określonych w 

Jw. 
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Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

Załączniku nr 2 do 

regulaminu 

21.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

Podrozdzi

ał 7.2.3, 

pkt. 11 

Dodano zapis: 

Uzupełnienie/poprawa/modyfikacje dotyczące dokumentacji aplikacyjnej projektu 

w ramach przedmiotowej oceny możliwe jest w ramach: 

1) Kryterium 2.1 Możliwość oceny merytorycznej wniosku w zakresie błędów 

dotyczących aktualności i niespójności opisów zawartych w dokumentacji 

aplikacyjnej, jakości przedstawionych dokumentów oraz braku precyzyjnych 

opisów i wymaganych dokumentów, 

 

Aktualizacja zapisu w 

związku z zmianą 

ustawy wdrożeniowej 

Jw. 

22.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

Podrozdzi

ał 7.2.4, 

pkt 4 

Zapis:  

4. Jeżeli w trakcie prac KOP zostanie stwierdzone, że projekt nie spełnia danego 

kryterium administracyjności lub wykonalności i jednocześnie istnieje możliwość 

takiej poprawy/aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej, by w jej wyniku kryterium 

mogło zostać uznane za spełnione, IZ RPO WZ może wezwać wnioskodawcę do 

poprawy/aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania. IZ RPO WZ wskaże wnioskodawcy zakres koniecznej 

aktualizacji, z zastrzeżeniem że poziom wsparcia (procent dofinansowania) nie 

może ulec zwiększeniu, a poprawa/aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej nie 

doprowadzi do zmiany istotnych założeń projektu 

 

Zmieniono na: 

4. W ramach oceny merytorycznej I stopnia przewidziana jest możliwość 

uzupełnienia/poprawy dokumentacji aplikacyjnej, jeżeli w wyniku prac KOP, IZ 

RPO WZ wskaże, że wydatki przedstawione przez wnioskodawcę są częściowo 

zawyżone lub nie mogą być uznane za kwalifikowalne. W ww. przypadku IZ RPO 

WZ wezwie wnioskodawcę do poprawy dokumentacji aplikacyjnej w terminie 7 dni 

oraz wskaże wnioskodawcy zakres koniecznej poprawy, z zastrzeżeniem że 

kwota wsparcia nie może ulec zwiększeniu. 

Uaktualnienie 

zapisów 

Jw. 
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23.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

Podrozdzi

ał 7.2.4, 

pkt 21 

Dodano pkt: 

Uzupełnienie/poprawa/modyfikacje dotyczące dokumentacji aplikacyjnej projektu 

w ramach przedmiotowej oceny możliwe jest w ramach: 

1) Kryterium 2.1 Możliwość oceny merytorycznej wniosku w zakresie 

niespójności, rzetelności i wiarygodności opisów zawartych w dokumentacji 

aplikacyjnej oraz poprawności i jakości przedstawionych dokumentów, 

2) Kryterium 2.2 Zgodność z kwalifikowalnością wydatków w zakresie 

wysokości i kwalifikowalności wydatków oraz terminów ich ponoszenia,  

3) Kryterium 2.3 Intensywność wsparcia w zakresie prawidłowego określenia 

poziomu dofinansowania dla wydatków przewidzianych w projekcie oraz kwoty 

dofinansowania projektu,,  

4) Kryterium 2.4 Poprawność obliczeń całkowitych kosztów i całkowitych 

kosztów kwalifikowalnych oraz intensywności pomocy uwzględniającej 

generowanie dochodu w projekcie 

5) Kryterium 3.1 Zgodność z przepisami prawa krajowego i unijnego w 

zakresie niespójności opisów zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, braków w 

opisach i dokumentacji oraz uzupełnienia danych 

6) Kryterium 3.2 Zdolność operacyjna w zakresie informacji zawartych w 

dokumentacji aplikacyjnej, 

7) Kryterium 3.3 Monitoring efektów w zakresie w zakresie informacji 

zawartych w dokumentacji aplikacyjne, 

8) Kryterium 3.4 .Grupa odbiorców w zakresie informacji zawartych w 

dokumentacji aplikacyjnej. 

Aktualizacja zapisu w 

związku z zmianą 

ustawy wdrożeniowej 

Jw. 

24.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 

Podrozdzi

ał 9.4, pkt 

2 

Usunięto zapis: 

2. W przypadku beneficjenta, będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania 

ustawy PZP/ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, realizacja 

wydatków odbywa się zgodnie z jej postanowieniami. 

Zmiany procedur i 

aktualizacja zapisów 

Jw. 

25.  Załącznik nr 1: Wzór Rozdział Aktualizacja zapisów wzoru wniosku o dofinansowanie projektu wraz z Aktualizacja zapisów Jw. 
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wniosku o 

dofinansowanie projektu 

z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014-2020 wraz z 

instrukcją wypełniania 

10 pkt 6 instrukcją wypełniania. 

26.  Załącznik nr 2: Kryteria 

wyboru projektów dla 

Działania 1.14 

Wzmocnienie pozycji 

regionalnej gospodarki 

w wymiarze krajowym i 

międzynarodowym 

Rozdział 

10 pkt 6 

Aktualizacja kryteriów do naboru 1.14 zgodnie z zapisami Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO WZ 2014-2020 (wersja 42.1) przyjętego przez 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 59/20 z dnia 14 stycznia 

2020 r. 

Aktualizacja 

przyjętych w naborze 

kryteriów 

Jw. 

27.  Załącznik nr 3: Wzór 

decyzji o 

dofinansowaniu wraz z 

załącznikami  

Rozdział 

10 pkt 6 

Aktualizacja zapisów wzoru decyzji dofinansowaniu. Aktualizacja zapisów Jw. 

 


