
 

REJESTR ZMIAN DO: 

Regulaminu naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, wersja 2.0  

Oś Priorytetowa 5 Zrównoważony transport  

Działanie 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg 

wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem 

Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany Uzasadnienie zmiany Data wprowadzenia 

1. Cała dokumentacja związana 
z naborem 

Podstawy prawne W całej dokumentacji: 
1) zaktualizowano publikatory dotyczące poszczególnych aktów prawnych, 
2) usunięto z podstaw prawnych Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych 
programów operacyjnych z dnia 19.10.2015 r. (z uwagi na ich uchylenie), 

3) uaktualniono odesłania do wytycznych horyzontalnych. 

Aktualizacja zapisu 23 maja 

2017 r. 

2. Regulamin naboru dla 

działania 5.7 w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-

2020 (wersja 2.0) 

Strona tytułowa Zmieniono wersję Regulaminu naboru dla działania 5.7 z 1.0 na 2.0. Aktualizacja zapisu Jw. 

3. Jw. Rozdział 1 

Podrozdział 1.4,  

Punkt 4. 

Zapis: 

W przypadku załączników z grupy 3 i 4 wskazanych w rozdziale 5 pkt 4 ppkt 2 

(załączniki obowiązkowe, które mogą zostać uzupełnione na etapie poprzedzającym 

podpisanie porozumienia o dofinansowaniu), gdy wszystkie wymagane przez IZ RPO 

WZ dokumenty niezbędne do stwierdzenia spełnienia przez projekt wymogów 

określonych w pkt 3 nie zostały przedłożone przed podpisaniem porozumienia o 

dofinansowaniu projektu, wnioskodawca w porozumieniu o dofinansowaniu 

zobowiązany zostanie do przekazania kompletnej dokumentacji projektu oraz wszelkich 

wymaganych prawem pozwoleń na jego realizację, przygotowanych w zgodności z 

przepisami wynikającymi z dokumentów wskazanych w pkt 3, w celu dokonania ich 

oceny przez IZ RPO WZ. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, 

wnioskodawca będzie musiał złożyć nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia 

podpisania porozumienia o dofinansowaniu. 

W powyższym terminie beneficjent zobowiązany będzie także potwierdzić prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (poprzez zaktualizowanie 

odpowiedniej sekcji we wniosku o dofinansowanie). 

Zmieniono na: 

W przypadku załączników z grupy 3 i 4 wskazanych w rozdziale 5 pkt 4 ppkt 2 

(załączniki obowiązkowe, które mogą zostać uzupełnione na etapie poprzedzającym 

podpisanie porozumienia o dofinansowaniu), wnioskodawca w porozumieniu o 

dofinansowaniu zobowiązany zostanie do przekazania kompletnej dokumentacji projektu 

Aktualizacja zapisu w 

związku z Komunikatem 

Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 27 

grudnia 2016 r. 

uchylającym Wytyczne 

Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju w zakresie 

dokumentowania 

postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na 

środowisko dla 

przedsięwzięć 

współfinansowanych z 

krajowych lub 

regionalnych programów 

operacyjnych. 

Jw. 
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oraz wszelkich wymaganych prawem pozwoleń na jego realizację, przygotowanych w 

zgodności z przepisami wynikającymi z dokumentów wskazanych w pkt 3, w celu 

dokonania ich oceny przez IZ RPO WZ. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, 

beneficjent będzie musiał złożyć nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania 

porozumienia o dofinansowaniu. 

W powyższym terminie beneficjent zobowiązany będzie także potwierdzić prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (poprzez zaktualizowanie 

odpowiedniej sekcji we wniosku o dofinansowanie). 

4. Jw. Rozdział 2,  

Podrozdział 2.3, 

Punkt 2 

Zapis: 

Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na współfinansowanie projektu 

wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić przed podpisaniem porozumienia o 

dofinansowaniu, przy czym dołączenie ww. dokumentów do dokumentacji aplikacyjnej 

może wpłynąć na ocenę projektu oraz ułatwić KOP ocenę sytuacji finansowej 

wnioskodawcy. 

Zmieniono na: 

Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na współfinansowanie projektu 

wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić przed podpisaniem porozumienia o 

dofinansowaniu, przy czym dołączenie ww. dokumentów do dokumentacji aplikacyjnej 

może wpłynąć na ocenę projektu oraz ułatwić KOP ocenę sytuacji finansowej 

wnioskodawcy. 

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.  

  

5. Jw. Rozdział 3 

Podrozdział 3.5, 

Punkt II 

Zapis: 

Koszty pośrednie związane z realizacją projektu, rozliczane metodą uproszczoną 

(stawką ryczałtową): 

Kategorie kosztów pośrednich, wymienione w pkt 13-15, podlegają rozliczeniu stawką 

ryczałtową w wysokości stanowiącej łącznie nie więcej niż 2% kwalifikowalnych kosztów 

bezpośrednich.  

Niżej wymienione koszty powinny zostać oszacowane przez wnioskodawcę w oparciu o 

sprawiedliwą, rzetelną i możliwą do zweryfikowania kalkulację przeprowadzoną w drodze 

zastosowania praktyki księgowej standardowo stosowanej przez wnioskodawcę. 

Uwaga: Wydatki rozliczane stawką ryczałtową są traktowane jako wydatki poniesione i 

nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach 

projektu na potwierdzenie ich poniesienia. Ponadto nie ma możliwości zmiany sposobu 

rozliczania wydatków kwalifikowalnych metodą uproszczoną na rozliczenie na podstawie 
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faktycznie poniesionych wydatków i odwrotnie. 

Zmieniono na: 

Koszty pośrednie związane z realizacją projektu, rozliczane metodą uproszczoną 

(stawką ryczałtową): 

Kategorie kosztów pośrednich, wymienione w pkt 13-15, podlegają rozliczeniu stawką 

ryczałtową w wysokości stanowiącej łącznie nie więcej niż 2% kwalifikowalnych kosztów 

bezpośrednich.  

Niżej wymienione koszty powinny zostać oszacowane przez wnioskodawcę w oparciu o 

sprawiedliwą, rzetelną i możliwą do zweryfikowania kalkulację przeprowadzoną w drodze 

zastosowania praktyki księgowej standardowo stosowanej przez wnioskodawcę. 

 

Uwaga: Wydatki rozliczane stawką ryczałtową są traktowane jako wydatki poniesione i 

nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach 

projektu na potwierdzenie ich poniesienia. W związku z powyższym w dokumentacji 

aplikacyjnej nie trzeba wykazywać źródeł finansowania ww. wydatków. Ponadto nie 

ma możliwości zmiany sposobu rozliczania wydatków kwalifikowalnych metodą 

uproszczoną na rozliczenie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków i odwrotnie. 

6. Jw. Rozdział 5, 

Punkt 4, 

Ustęp 2) 

Załącznik 6.5 

Zapis: 

 Załącznik nr 6.5: Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na 

współfinansowanie projektu, tj.: 

− plan finansowy,  

− umowa dotacji, dokumenty potwierdzające przyznanie subwencji itp. (jeśli dotyczy). 

Z przedstawionych dokumentów powinno wynikać, że dany podmiot zaplanował 

zabezpieczenie środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji projektu. 

Zmieniono na: 

 Załącznik nr 6.5: Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na 

współfinansowanie projektu, tj.: 

− plan finansowy,  

− umowa dotacji, dokumenty potwierdzające przyznanie subwencji itp. (jeśli dotyczy). 

Z przedstawionych dokumentów powinno wynikać, że dany podmiot zaplanował 

zabezpieczenie środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji projektu. 

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. 
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7. Jw. Rozdział 5,  

Punkt 5 

Zapis: 

Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (załączniki nr 3) oraz 

decyzje dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 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 podpisaniem 

porozumienia o dofinansowanie (dotyczy załączników wymienionych w pkt 4 ppkt 2).  

Wnioskodawca powinien jednak mieć na uwadze to, że dołączenie do wniosku o 

dofinansowanie kompletu dokumentów z grupy 3 oraz 4 przyczyni się do szybszego 

podpisania porozumienia o dofinansowaniu. 

Punkt ten nie dotyczy projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Zmieniono na: 

Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (załączniki nr 3) oraz 

decyzje dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 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 podpisaniem 

porozumienia o dofinansowanie (dotyczy załączników wymienionych w pkt 4 ppkt 2).  

Wnioskodawca powinien jednak mieć na uwadze to, że dołączenie do wniosku o 

dofinansowanie kompletu dokumentów z grupy 3 oraz 4 przyczyni się do szybszego 

podpisania porozumienia o dofinansowaniu. 

Punkt ten nie dotyczy projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w 

przypadku których IZ RPO WZ dopuszcza możliwość dostarczenia załączników nr 

3 i 4 najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o 

dofinansowanie. 

Jw. Jw. 

8. Jw. Rozdział 7 

Podrozdział 7.2, 

Punkt 3 

Zapis: 

Projekty oceniane są w płaszczyznach dopuszczalności, administracyjności i 

wykonalności. Do każdej z płaszczyzn oceny przyporządkowano odpowiednie kryteria. 

Ocena spełnienia każdego z kryteriów jest przeprowadzana zgodnie z zasadą 

dwóch par oczu, przez co najmniej dwóch członków KOP. Ocena kryteriów 

dopuszczalności, administracyjności i wykonalności jest dokonywana pod kątem 

spełnienia bądź niespełnienia danego kryterium, tj. przypisaniu wartości logicznych 

tak/nie. Ocena negatywna przynajmniej jednego kryterium skutkuje uzyskaniem 

negatywnej oceny przez projekt. Dopuszcza się możliwość warunkowej akceptacji 

Aktualizacja zapisu w 

związku ze zmianą 

Wytycznych Ministra 

Rozwoju i Finansów w 

zakresie wyboru 

projektów   

na lata 2014-2020.  

(aktualna wersja z dnia  

6 marca 2017 r.) 

Jw. 
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oznaczonych w karcie oceny kryteriów. W takim przypadku projekt może otrzymać 

pozytywną ocenę z zastrzeżeniem przedstawienia przez wnioskodawcę w wyznaczonym 

terminie określonych dokumentów lub informacji, o czym wnioskodawca będzie 

poinformowany odrębnym pismem.  

Zmieniono na: 

Projekty oceniane są w płaszczyznach dopuszczalności, administracyjności i 

wykonalności. Do każdej z płaszczyzn oceny przyporządkowano odpowiednie kryteria. 

Ocena kryteriów dopuszczalności, administracyjności i wykonalności jest dokonywana 

pod kątem spełnienia bądź niespełnienia danego kryterium, tj. przypisaniu wartości 

logicznych tak/nie. Ocena negatywna przynajmniej jednego kryterium skutkuje 

uzyskaniem negatywnej oceny przez projekt. Dopuszcza się możliwość warunkowej 

akceptacji oznaczonych w karcie oceny kryteriów. W takim przypadku projekt może 

otrzymać pozytywną ocenę z zastrzeżeniem przedstawienia przez wnioskodawcę w 

wyznaczonym terminie określonych dokumentów lub informacji, o czym wnioskodawca 

będzie poinformowany odrębnym pismem. 

9. Jw. Rozdział 7, 

Podrozdział 7.2.1, 

Punkt 1 

Zapis: 

Celem oceny wstępnej jest wyeliminowanie niespójności w dokumentacji aplikacyjnej 

oraz skorygowanie elementów niezgodnych ze Wzorem wniosku o dofinansowanie 

projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 wraz z 

instrukcją wypełniania, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

Zmieniono na: 

Celem oceny wstępnej jest wyeliminowanie niespójności w dokumentacji aplikacyjnej 

oraz skorygowanie elementów niezgodnych ze Wzorem wniosku o dofinansowanie 

projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 wraz z 

instrukcją wypełniania, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu  oraz 

Instrukcją przygotowania studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych 

ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, stanowiącą 

załącznik nr 1b do niniejszego regulaminu. 

Jw. 

 

Jw. 

10. Jw. Rozdział 10,  

Punkt 6, 

Załącznik 1 

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 wersji 1.0 na 2.0). 

Aktualizacja zapisu Jw. 
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11. Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Wzór wniosku o 

dofinansowanie projektu z 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego  

Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014 

– 2020 wraz z instrukcją 

wypełniania (wersja 2.0). 

Cały dokument 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 

wersji 1.0 na 2.0). 

Aktualizacja zapisów j.w. 

12. Jw. Punkt G.7 Zapis: 

W sekcji G.7 całkowitą wartość wydatków w ramach projektu należy podzielić na źródła 

finansowania projektu oraz wskazać nazwę dokumentu potwierdzającego zapewnienie 

środków na realizację projektu. Należy pamiętać, że wnioskodawca powinien zapewniać 

środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu. 

Zmieniono na: 

W sekcji G.7 całkowitą wartość wydatków w ramach projektu należy podzielić na źródła 

finansowania projektu oraz wskazać nazwę dokumentu potwierdzającego zapewnienie 

środków na realizację projektu. Należy pamiętać, że wnioskodawca powinien zapewniać 

środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu. 

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. 

  

 


