
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTR ZMIAN DO: 

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

Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka 

Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – nabór RPZP.04.09.00-IZ.00-32-002/16 

 

Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany 
Uzasadnienie 

zmiany 

Data 

wprowadzenia 

1.  

Regulamin naboru projektów 

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego  

Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-

2020 (projekty, dla których 

wezwanie do złożenia wniosku o 

dofinansowanie nastąpiło od 

dnia 26 lutego 2018 r.) (wersja 

8.0) 

Strona 

tytułowa 

Zmieniono wersję Regulaminu naboru dla działania 

4.9.z 8.0 na 9.0. 

 

Aktualizacja 

zapisów 

10.03.2020 

2.  Jw. 
Cały dokument W całym dokumencie zaktualizowano akty prawne / 

publikatory aktów prawnych. 

Aktualizacja 

zapisów 

Jw. 

3.  Jw. 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;  

Zapis: 

Aktualizacja 

zapisów 

Jw. 
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Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany 
Uzasadnienie 

zmiany 

Data 

wprowadzenia 

22. projekt – przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 2 

pkt 18 ustawy wdrożeniowej, szczegółowo opisane w 

dokumentacji aplikacyjnej i wpisane do Wykazu 

projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w 

ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o 

projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, 

stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP; 

Zmieniono na: 

21. projekt – przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 2 

pkt 18 ustawy wdrożeniowej, szczegółowo opisane w 

dokumentacji aplikacyjnej; 

4.  Jw. 

Rozdział 1 

Podrozdział 

1.1. pkt 4 

Zapis:  

4.O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko takie 

projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji 

projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 

ust. 3 ustawy wdrożeniowej oraz zostały wpisane do 

Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą 

instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z 

informacją o projekcie i podmiocie, który będzie 

wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP. 

Zmieniono na: 

4.O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko takie 

projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji 

projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 

ust. 3 ustawy wdrożeniowej. 

Aktualizacja 

zapisów 

Jw. 

5.  J.w. 

Rozdział 2 

Podrozdział 

2.1 

Zapis:  

1. Kwota środków przeznaczonych na 

dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 

46 630 185,20 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów 

sześćset trzydzieści tysięcy sto osiemdziesiąt pięć 

20/100 złotych). IZ RPO WZ zastrzega sobie możliwość 

Aktualizacja 

zapisów 

Jw. 
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Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany 
Uzasadnienie 

zmiany 

Data 

wprowadzenia 

zmiany puli środków przeznaczonych na 

dofinansowanie projektu w naborze.  

2. IZ RPO WZ zastrzega sobie możliwość 

zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na 

dofinansowanie projektów w naborze, o czym 

poinformuje na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl. 

Zmieniono na: 

1. Kwota środków EFRR przeznaczonych na 

dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 

łącznie 94 699 283,22 zł (słownie: dziewięćdziesiąt 

cztery miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt trzy złote 22/100).  

2. W ramach naboru możliwe jest również 

dofinansowanie projektów ze środków budżetu państwa 

przeznaczonych na współfinansowanie RPO WZ
1
 

w wysokości nieprzekraczającej 10% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

3. Wnioskodawca, który planuje skorzystać z 

dofinansowania pochodzącego ze środków budżetu 

państwa przeznaczonych na współfinansowanie RPO 

WZ, zobowiązany jest uzyskać decyzję Zarządu 

Województwa Zachodniopomorskiego oraz zgodę 

ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w 

zakresie przeznaczenia określonych środków na dany 

projekt pozakonkursowy. 

4. IZ RPO WZ zastrzega sobie możliwość zmiany puli 

środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w 

naborze.  

                                                           
1
 Środki budżetu państwa zapewnione w ramach Kontraktu Terytorialnego na realizację RPO WZ, przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego i 

stanowiące uzupełnienie do środków z EFRR. 

http://www.rpo.wzp.pl/
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Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany 
Uzasadnienie 

zmiany 

Data 

wprowadzenia 

6.  Jw. 

Rozdział 2 

Podrozdział 

2.2 

pkt 1 

Zapis: 

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze 

środków EFRR wynosi: 85%. 

Zmieniono na: 

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu 

wynosi: 85% całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku 

współfinansowania projektu z budżetu państwa: 

75% EFRR oraz 10% BP. 

Aktualizacja 

zapisów 
Jw. 

7.  Jw. 
Rozdział 5 pkt 

4 lit. a. 

W ramach załącznika nr 1 dopisano: 

W celu zachowania standardów dostępności zaleca się, 

aby formularz Studium wykonalności został wypełniony z 

zachowaniem formatowania (czcionka, interlinia itp.), w 

jakim został przygotowany. 

W ramach załącznika nr 2 usunięto: 

Partnerzy w ramach Załącznika nr 2 zobowiązani są 

przedstawić dodatkowo Oświadczenie o zakresie 

dokumentów sprawozdawczych Partnera (wg wzoru). 

Aktualizacja 

zapisów 
Jw. 

8.  Jw. 
Rozdział 5 pkt 

4 lit. b. 

W ramach załączników dodano: 

- Załącznik nr 5.41 – Dokumenty potwierdzające 

uzyskanie zgody Ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego na przeznaczenie środków budżetu 

państwa na projekt (jeśli dotyczy). 

UWAGA: Wnioskodawca, który planuje skorzystać 

z dofinansowania pochodzącego ze środków 

budżetu państwa przeznaczonych na 

współfinansowanie RPO WZ, zobowiązany jest 

uzyskać zgodę ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego w zakresie przeznaczenia 

określonych środków na dany projekt 

Jw. 

Aktualizacja 

zapisów 

Jw. 
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Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany 
Uzasadnienie 

zmiany 

Data 

wprowadzenia 

pozakonkursowy. 

 

9.  Jw. 
Rozdział 5 pkt 

5 

Zapis: 

5. Dokumenty zezwalające na realizację inwestycji 

(załączniki nr 4) wnioskodawca, jeśli je posiada, co do 

zasady zobowiązany jest załączyć do wniosku o 

dofinansowanie. Jednakże ze względu na długi czas 

oczekiwania na wydanie części z nich przez uprawnione 

organy, IZ RPO WZ dopuszcza możliwość, że zostaną 

one uzupełnione po otrzymaniu przez wnioskodawcę 

informacji o wyborze projektu do dofinansowania, a 

przed podjęciem decyzji o dofinansowaniu. 

Wnioskodawca powinien jednak mieć na uwadze to, że 

dołączenie do wniosku o dofinansowanie ww. 

dokumentów przyczyni się do szybszego podjęcia 

decyzji o dofinansowaniu. 

Punkt ten nie dotyczy projektów realizowanych w 

formule „zaprojektuj i wybuduj”, w przypadku których IZ 

RPO WZ dopuszcza możliwość dostarczenia 

załączników nr 4 w terminie określonym w dokumentacji 

aplikacyjnej (załącznik nr 6.9) oraz w decyzji o 

dofinansowaniu.  

Uwaga: Brak konieczności dołączania do wniosku o 

dofinansowanie dokumentów związanych z oceną 

wpływu projektu na środowisko nie zwalnia 

wnioskodawcy/beneficjenta z obowiązku przygotowania i 

realizowania projektu zgodnie z przepisami prawa 

krajowego i unijnego oraz posiadania wszelkiej 

dokumentacji związanej z oceną oddziaływania na 

środowisko. Wykaz dokumentów niezbędnych w 

procesie inwestycyjnym określa dokument Zasady dla 

Aktualizacja 

zapisów 
Jw. 



 

 6/9 

 

Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany 
Uzasadnienie 

zmiany 

Data 

wprowadzenia 

wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Ocena 

oddziaływania na środowisko stanowiący załącznik nr 5 

do niniejszego regulaminu. 

Zmieniono na: 

5. Dokumenty zezwalające na realizację inwestycji 

(załączniki nr 4c lub 4d) wnioskodawca, jeśli je posiada, 

co do zasady zobowiązany jest załączyć do wniosku o 

dofinansowanie. Jednakże ze względu na długi czas 

oczekiwania na wydanie części z nich przez uprawnione 

organy, IZ RPO WZ dopuszcza możliwość, że zostaną 

one uzupełnione po otrzymaniu przez wnioskodawcę 

informacji o wyborze projektu do dofinansowania, a 

przed podjęciem decyzji o dofinansowaniu. 

Wnioskodawca powinien jednak mieć na uwadze to, że 

dołączenie do wniosku o dofinansowanie ww. 

dokumentów przyczyni się do szybszego podjęcia 

decyzji o dofinansowaniu. 

Punkt ten nie dotyczy projektów realizowanych w 

formule „zaprojektuj i wybuduj”, w przypadku których IZ 

RPO WZ dopuszcza możliwość dostarczenia 

załączników nr 4c lub 4d w terminie określonym w 

dokumentacji aplikacyjnej (załącznik nr 6.9) oraz w 

decyzji o dofinansowaniu.  

Uwaga: Brak konieczności dołączania do wniosku o 

dofinansowanie dokumentów związanych z oceną 

wpływu projektu na środowisko nie zwalnia 

wnioskodawcy/beneficjenta z obowiązku przygotowania i 

realizowania projektu zgodnie z przepisami prawa 

krajowego i unijnego oraz posiadania wszelkiej 

dokumentacji związanej z oceną oddziaływania na 



 

 7/9 

 

Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany 
Uzasadnienie 

zmiany 

Data 

wprowadzenia 

środowisko.  

 

10.  Jw. 

Rozdział 6 

Podrozdział 

6.1. pkt 1  

Zapis: 

1. Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do IZ RPO 

WZ w terminie wskazanym przez wnioskodawcę w 

deklaracji o przygotowaniu projektu, po wcześniejszym 

pisemnym wezwaniu wnioskodawcy przez IZ RPO WZ 

do złożenia dokumentacji aplikacyjnej. 

Zmieniono na: 

1. 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. 

Aktualizacja 

zapisów 
Jw. 

11.  Jw. 
Rozdział 10 

pkt 7  

Usunięto: 

 Załącznik nr 5: Zasady dla Wnioskodawców 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 Ocena 

oddziaływania na środowisko (wersja 4.0), 

 

Aktualizacja 

zapisów 
Jw. 

12.  

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

naboru: Wzór wniosku o 

dofinansowanie projektu z 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-

2020 wraz z instrukcją 

wypełniania (wersja 7.0) 

Strona 

tytułowa 

Zmieniono wersję Wzoru wniosku o dofinansowanie 

projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 wraz z instrukcją wypełniania z 7.0 na 8.0. 

Aktualizacja 

zapisów 
Jw. 
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Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany 
Uzasadnienie 

zmiany 

Data 

wprowadzenia 

13.  Jw. Sekcja D.2. 

Usunięto zapis: 

wskazać czy projekt jest realizowany na odcinkach 

wariantu preferowanego o statusie ważnym i 

kluczowym, określonym w Koncepcji sieci tras 

rowerowych Pomorza Zachodniego; 

Aktualizacja 

zapisów 
Jw. 

14.  Jw. Sekcja G.7. 

Dodano zapis: 

UWAGA! Na potrzeby finansowania naboru możliwe jest 

wykorzystanie środków budżetu państwa 

przeznaczonych na współfinansowanie RPO WZ, w 

kwocie nieprzekraczającej 10% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

Aktualizacja 

zapisów 
Jw. 

15.  Jw. Sekcja J 

W ramach załączników dodano: 

- Załącznik nr 5.41 – Dokumenty potwierdzające 

uzyskanie zgody Ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego na przeznaczenie środków budżetu 

państwa na projekt (jeśli dotyczy). 

Aktualizacja 

zapisów 
Jw. 

16.  

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

naboru: Wzór decyzji o 

dofinansowaniu  

Podstawy 

prawne 

Aktualizacja aktów prawnych / publikatorów aktów 

prawnych 

 

Aktualizacja 

zapisów 
Jw. 

17.  

Załącznik do Regulaminu 

naboru: Zasady dotyczące 

odzyskiwania środków w 

ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014–

2020 (wersja 6.0.) 

Cały dokument 

Zmieniono wersję Zasad dotyczących odzyskiwania 

środków w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014–2020 z wersji 6.0 na 7.0. 

Aktualizacja 

zapisów 
Jw. 

18.  

Załącznik nr do Regulaminu 

naboru: Zasady dotyczące 

realizacji projektów partnerskich  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Cały dokument 

Zmieniono wersję Zasad dotyczących realizacji 

projektów partnerskich w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 z wersji 4.0 na 5.0. 

Aktualizacja 

zapisów 
Jw. 
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Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany 
Uzasadnienie 

zmiany 

Data 

wprowadzenia 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-

2020 (wersja 4.0) 

19.  

Załącznik nr 3 do decyzji o 

dofinansowaniu: Zasady 

dotyczące prowadzenia przez 

beneficjentów wyodrębnionej 

ewidencji księgowej w 

projektach realizowanych w 

ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego. Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-

2020 (wersja 3.0) 

Cały dokument 

Zmieniono wersję Zasad dotyczących prowadzenia 

przez beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej 

w projektach realizowanych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego. Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 z wersji 3.0 na 4.0. 

Aktualizacja 

zapisów 
Jw. 

20.  

Załącznik nr 4 do decyzji o 

dofinansowaniu: Zasady w 

zakresie udzielania zamówień w 

projektach realizowanych w 

ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014 – 

2020 (wersja 6.1) 

 

Cały dokument 

Zmieniono wersję Zasad w zakresie udzielania 

zamówień w projektach realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 z wersji 6.1 na 7.0. 

Aktualizacja 

zapisów 
Jw. 

21.  

Załącznik nr 5 do decyzji o 

dofinansowaniu: Zasady w 

zakresie przeprowadzania 

kontroli projektów w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014 – 

2020 (wersja 5.0) 

Cały dokument 

Zmieniono wersję Zasad w zakresie przeprowadzania 

kontroli projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020 z wersji 5.0 na 5.1. 

Aktualizacja 

zapisów 
Jw. 

 


