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REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu konkursu nr RPZP.01.03.00-IZ.00-32-001/1 8 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewód ztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne T echnologie 
Działanie 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury bada wczej 
 
Lp. Nazwa dokumentu  Rozdział/  

Podrozdział/ 
punkt 

Opis zmiany  Uzasadnienie zmiany  Data 
wprowadzenia 

1.  

Regulamin konkursu w ramach 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego  

2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 
Gospodarka, Innowacje, 

Nowoczesne Technologie, Działanie 
1.3 Rozwój publicznej infrastruktury 

badawczej – wersja 2.0 
 (lipiec 2018 r.) 

Strona tytułowa Zmieniono wersję Regulaminu konkursu z wersji 2.0 (lipiec 2018 r.) 
na 3.0 (wrzesień 2018 r.). Aktualizacja zapisu. 24.09.2018 r. 

2.  jw Podstawy prawne Dokonano aktualizacji publikatorów jw. jw. 

3.  jw 
Rozdział 1 

Podrozdział 1.1 
pkt 1 

Zaktualizowano nr wersji SOOP na 31.1 jw. jw. 

4.  jw. 
Rozdział. 3, 

Podrozdział 3.2 
pkt 1c) 

Zaktualizowano nr wersji SOOP na 31.1 Aktualizacja zapisu. jw. 
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5.  jw. Rozdział. 3, 
Podrozdział 3.6 pkt 2u) 

Zaktualizowano podstawę prawną w punkcie 2 u) jw. jw. 

6.  jw. 
Rozdział. 6, 

Podrozdział 6.1, 
pkt 1 i 2 

W pkt. 1 zaktualizowano termin naboru projektów (zmiana z 28 
września 2018 r.  na 31 października 2018 r.); 
W pkt. 2 zaktualizowano termin publikacji wniosku w systemie 
LSI2014 (zmiana z 28 września 2018 r.  na 31 października 2018 r.). 

Wydłużenie terminu na 
składanie wniosków. jw. 

7.  jw. 
Rozdział. 6, 

Podrozdział 6.2, 
pkt 1 i 2 

W pkt 1 zaktualizowano termin złożenia do IZ RPO WZ pisemnego 
wniosku na 7 listopada 2018 r.; 
W pkt 2 zaktualizowano termin, do którego musi wpłynąć do IZ RPO 
WZ pisemny wniosek o przyznanie pomocy (zmiana z 5 
października 2018 r. na 7 listopada 2018 r.). 

jw. jw. 

8.  jw. 
Rozdział. 7, 

Podrozdział 7.1, 
pkt 2 

W pkt 2 zaktualizowano orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu 
(zmiana ze stycznia 2019 r. na luty 2019 r.)  jw. jw. 

9.  jw. 
Rozdział. 7, 

Podrozdział 7.2.1, 
pkt 2 

Uzupełniono dotychczasowy zapis o poniższe: „Zgodnie z art. 115 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w przypadku, gdy 
ostatni dzień terminu do wykonania czynności przypada na dzień 
uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa 
następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy.” 

jw. jw. 

10.  jw. 
Rozdział. 7, 

Podrozdział 7.2.2, 
pkt 3 

Uzupełniono dotychczasowy zapis o poniższe: „Zgodnie z art. 115 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w przypadku, gdy 
ostatni dzień terminu do wykonania czynności przypada na dzień 
uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa 
następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy.” 

jw. jw. 

11.  jw. 
Rozdział. 7, 

Podrozdział 7.2.3, 
pkt 2 

Uzupełniono dotychczasowy zapis o poniższe: „Zgodnie z art. 115 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w przypadku, gdy 
ostatni dzień terminu do wykonania czynności przypada na dzień 
uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa 
następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy.” 

jw. jw. 

12.  jw. 
Rozdział. 7, 

Podrozdział 7.2.4, 
pkt 5 

Uzupełniono dotychczasowy zapis o poniższe: „Zgodnie z art. 115 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w przypadku, gdy 
ostatni dzień terminu do wykonania czynności przypada na dzień 
uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa 
następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy.” 

jw. jw. 
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13.  jw. Rozdział. 10 
pkt. 6 

Usunięto załącznik 1c: Wymagany zakres Studium Wykonalności 
projektu inwestycyjnego dofinansowywanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Aktualizacja zapisów jw. 

14.  jw. Rozdział. 10 
pkt. 6 Wprowadzono załącznik nr 12 (zał. 5b do Kontraktu Terytorialnego) Aktualizacja zapisu. jw. 

15.  

Załącznik nr 1 do regulaminu 
konkursu: Wzór wniosku o 
dofinansowanie projektu z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 
2014 – 2020 

wraz z instrukcją wypełniania 

Strona tytułowa Zaktualizowano wersję wniosku z 2.0 na wersję 3.0. Aktualizacja zapisów. jw. 

16.  jw. Słownik pojęć, 
definicja nr 14 

Zaktualizowano publikator podstawy prawnej pojęcia: ustawa 
wdrożeniowa Aktualizacja zapisu. jw. 

17.  
Załącznik nr 3 do regulaminu 

konkursu: Wzór umowy o 
dofinansowanie Projektu 

Podstawy prawne 
 Dokonano aktualizacji publikatorów jw. jw. 

 
 


