
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REJESTR ZMIAN DO: Regulaminu naboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.6 Ośrodki popularyzujące naukę – nabór RPZP.09.06.00-IZ.00-32-001/17 

 

Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany Uzasadnienie zmiany 

Data 

wprowadz

enia 

1.  

Regulamin naboru projektów 

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego  

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014-2020 Oś Priorytetowa 9 

Infrastruktura Publiczna 

Działanie 9.6 Ośrodki 

popularyzujące naukę  – 

nabór RPZP.09.06.00-IZ.00-

32-001/17 (wersja 5.0) 

Strona tytułowa 
Zmieniono wersję Regulaminu naboru dla działania 9.6 z 

4.0 na 5.0 
Aktualizacja zapisów 01.04.2020 

2.  Jw. Cały dokument 

Cały dokument został edytowany pod kątem 

uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w celu 

wyrównania ich szans i zwiększenia ich możliwości 

aktywnego uczestnictwa i dostępu do funduszy 

europejskich w zakresie udziału, użytkowania, 

zrozumienia, komunikowania się i skorzystania z ich 

efektów zgodnie z zasadami dla sporządzania pism 

wychodzących i dokumentów podawanych do publicznej 

wiadomości przez Wydział Wdrażania Regionalnego 

Programu Operacyjnego. 

Uwzględnienie potrzeb 

osób 

niepełnosprawnych w 

celu wyrównania ich 

szans i zwiększenia 

ich możliwości 

aktywnego 

uczestnictwa i dostępu 

do funduszy 

europejskich. 

01.04.2020 
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Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany Uzasadnienie zmiany 

Data 

wprowadz

enia 

3.  Jw. Cały dokument 

W całym dokumencie zaktualizowano akty prawne /  

publikatory aktów prawnych / odwołania do wytycznych 

ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. 

Aktualizacja zapisów 01.04.2020 

4.  Jw. Cały dokument 
W całym dokumencie usunięto zapisy dotyczące 

partnerstwa/partnerów. 

Aktualizacja zapisów - 

brak możliwości 

dofinansowania 

projektów 

realizowanych w 

partnerstwie 

01.04.2020 

5.  Jw. Wykaz skrótów Usunięto: KPA, US Aktualizacja zapisów 01.04.2020 

6.  Jw. Słownik pojęć  
Usunięto: deklaracja o przygotowaniu projektu 

Zmiany redakcyjne: dofinansowanie, formuła „wybuduj” 
Aktualizacja zapisów 01.04.2020 

7.  Jw. 

Rozdział 1 

Podrozdział 1.1 

pkt 4, 8 

Zmiany redakcyjne Aktualizacja zapisów 01.04.2020 

8.  Jw. 

Rozdział 1 

Podrozdział 1.2 

pkt 1 

Doprecyzowano, że budowa niezbędnej infrastruktury jest 

możliwa w przypadku braku możliwości adaptacji 

istniejącej infrastruktury. 

Uzgodnienie z 

brzmieniem kryteriów 

wyboru 

01.04.2020 

9.  Jw. 

Rozdział 1 

Podrozdział 1.2 

tytuł: Zasady 

przyznania 

dofinansowania 

 Dodano literę r) w brzmieniu: „przypadku, których 

korzystanie z wytworzonych produktów możliwe 

będzie bezpośrednio po zakończeniu jego realizacji”. 

 Wprowadzono uproszczenia redakcyjne. 

Uzgodnienie z 

brzmieniem kryteriów 

wyboru 

01.04.2020 
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Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany Uzasadnienie zmiany 

Data 

wprowadz

enia 

10.  J.w. 

Rozdział 2 

Podrozdział 2.1 

pkt 1 

Podwyższa się alokację ze środków EFRR do 

22 000 000,00 EUR, co według przeliczenia według kursu 

obowiązującego dla kwietnia 2020 r. wynosi 

97 627 200,00 PLN. 

Aktualizacja zapisów 01.04.2020 

11.  J.w. 

Rozdział 2 

Podrozdział 2.1 

pkt 2 

Punkt otrzymuje brzmienie: „IZ RPO WZ zastrzega sobie 

możliwość zmiany puli środków przeznaczonych na 

dofinansowanie projektów w naborze, o czym poinformuje 

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

Aktualizacja zapisów 01.04.2020 

12.  Jw. 
Rozdział 2 

Podrozdział 2.2 

 Wymóg dotyczący zgodności maksymalnego poziomu  

dofinansowania projektu ze środków EFRR, budżetu 

państwa oraz minimalnego wkładu własnego 

wnioskodawcy z zapisami załącznika 5 do SOOP 

uzupełniono o zapis „z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez IZ RPO WZ” (pkt 1).  

 Wprowadzono uproszczenia redakcyjne. 

Aktualizacja zapisów 01.04.2020 

13.  Jw. 
Rozdział 2 

Podrozdział 2.4 

Zaktualizowano zapisy dotyczące projektów generujących 

dochód. 

Dostosowanie do 

aktualnego brzmienia 

przepisów prawnych i 

wytycznych ministra 

właściwego ds. 

rozwoju regionalnego 

01.04.2020 

14.  Jw. 
Rozdział 2 

Podrozdział 2.5 

Dodano wyjaśnienie dotyczące wkładu własnego do 

projektów realizowanych na podstawie rozporządzenia 

objętych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 

sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy 

inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 w brzmieniu: 

„Maksymalny poziom dofinansowania wydatków 

kwalifikowalnych projektu ustalony na podstawie 

Doprecyzowanie 

zapisów 
01.04.2020 

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

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany Uzasadnienie zmiany 

Data 

wprowadz

enia 

indywidualnej weryfikacji potrzeb metodą zysku 

operacyjnego dotyczy wszystkich źródeł publicznych, z 

jakich finansowany jest projekt (w tym dotacji z budżetu 

województwa). Wkład własny beneficjenta odpowiadający 

różnicy kosztów kwalifikowalnych oraz skalkulowanego 

zakładanego zysku operacyjnego powinien zostać 

sfinansowany ze środków o charakterze niepublicznym 

(np. pochodzących z działalności gospodarczej lub z 

kredytu)”. 

15.  Jw. 

Rozdział 2 

Podrozdział 

2.5.2 

Poprawiono przypisy do punktów 3 i 5. Korekta zapisu 01.04.2020 

16.  Jw. 
Rozdział  

Podrozdział 3.2 

 W literze g dodano wymóg dotyczący dokonywania 

wydatków w sposób oszczędny. 

 Wprowadzono drobne zmiany redakcyjne. 

Uzgodnienie z 

brzmieniem kryteriów 

wyboru, aktualizacja 

zapisów 

01.04.2020 

17.  Jw. 
Rozdział  

Podrozdział 3.3 
Dodano przypis do punktu 1. Aktualizacja zapisu 01.04.2020 

18.  Jw. 

Rozdział 3 

Podrozdział 

3.5.2  

 Zmianie uległy zapisy dotyczące określania wysokości 

kosztów pośrednich. 

 Wprowadzono drobne zmiany redakcyjne. 

Aktualizacja zapisów 01.04.2020 

19.  Jw. Rozdział 4 

 Wprowadzono obowiązkowy wybór horyzontalnego 

wskaźnika produktu „Liczba obiektów dostosowanych 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” 

 Dodano horyzontalne wskaźniki rezultatu: 

- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach 

(innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety 

- wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach 

(innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni 

- liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe 

Aktualizacja zapisów 01.04.2020 
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Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany Uzasadnienie zmiany 

Data 

wprowadz

enia 

formy – kobiety 

- liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe 

formy – mężczyźni. 

 Wprowadzono zmiany dotyczące wykazywania we 

wniosku o dofinansowanie wartości docelowej 

horyzontalnych wskaźników rezultatu. 

20.  Jw. 
Rozdział 5  

pkt 4, 5 

 Punkt 4: 

- W przypadku załącznika nr 1 dopisano zapis: „W 

celu zachowania standardów dostępności zaleca 

się, aby formularz Studium wykonalności został 

wypełniony z zachowaniem formatowania 

(czcionka, interlinia itp.), w jakim został 

przygotowany”, 

- Zmianie uległy zapisy dotyczące sposobu 

kompletowania dokumentów w ramach załącznika 

2 „Dokumenty potwierdzające sytuację finansową 

wnioskodawcy”, 

- W przypadku załącznika nr 5.1 dodano wymóg 

dotyczący oznaczenia oświadczenia nr 70 we 

wniosku o dofinansowanie. 

 Punkt 5 – usunięto odwołanie do Zasad dla 

wnioskodawców RPO WZ 2014-2020 Ocena 

oddziaływania na środowisko 

Aktualizacja zapisów 01.04.2020 

21.  Jw. 

Rozdział 6 

Podrozdział 6.1. 

pkt 1  

Punkt 1 otrzymał brzmienie: „Dokumentację aplikacyjną 

należy złożyć do IZ RPO WZ po wcześniejszym 

pisemnym wezwaniu wnioskodawcy przez IZ RPO WZ do 

złożenia dokumentacji aplikacyjnej w terminie w nim 

wskazanym”. 

Aktualizacja zapisów 01.04.2020 

22.  Jw. Rozdział 7 
Wprowadzono drobne zmiany redakcyjne niemające 

wpływu na procedurę oceny. 
Aktualizacja zapisów 01.04.2020 
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Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany Uzasadnienie zmiany 

Data 

wprowadz

enia 

23.  Jw. 
Rozdział 7 

podrozdział 7.2 

 Dokonano korekty numeracji. 

 Zaktualizowano zapisy dotyczące przyporządkowania 

kryteriów do poszczególnych etapów oceny oraz 

przypisania kryteriów do oceny przez pracownika IZ 

RPO WZ lub eksperta (aktualny pkt 9). 

Aktualizacja zapisów/ 

optymalizacja pracy 

KOP 

01.04.2020 

24.  Jw. 
Rozdział 9 

podrozdział 9.5 

Dodano punkt dotyczący kontroli w okresie stosowania 

mechanizmu monitorowania i wycofania (jeśli dotyczy). 
  

25.  Jw. Rozdział 10 

 Dodano punkt dotyczący funkcjonowania Rzecznika 

Funduszy Europejskich (aktualnie pkt 6). 

 Dokonano korekty numeracji. 

 W aktualnym punkcie 7: 

- usunięto załącznik nr 5: „Zasady dla 

Wnioskodawców RPO WZ 2014-2020 Ocena 

oddziaływania na środowisko” oraz załącznik nr 9: 

„Zasady dotyczące realizacji projektów 

partnerskich w ramach RPO WZ 2014-2020”, 

- dodano załącznik nr 8 „Metodologia kosztów 

pośrednich”, 

- wprowadzono nowe wersje załączników do 

regulaminu zgodnie z kolejnymi punktami w 

niniejszej tabeli. 

Aktualizacja zapisów 01.04.2020 

26.  
Załączniki do regulaminu i 

umowy o dofinansowanie 

Wszystkie 

dokumenty 

Dokumenty zostały dostosowane pod kątem 

uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w celu 

wyrównania ich szans i zwiększenia ich możliwości 

aktywnego uczestnictwa i dostępu do funduszy 

europejskich w zakresie udziału, użytkowania, 

zrozumienia, komunikowania się i skorzystania z ich 

efektów zgodnie z zasadami dla sporządzania pism 

wychodzących i dokumentów podawanych do publicznej 

wiadomości przez Wydział Wdrażania Regionalnego 

Dostosowanie edycji 01.04.2020 
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Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany Uzasadnienie zmiany 

Data 

wprowadz

enia 

Programu Operacyjnego. 

27.  

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 

Cały dokument 

 Wprowadzono nową wersję (8.0) Wzoru wniosku o 

dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 wraz z instrukcją 

wypełniania. 

 Usunięto sekcję dotyczącą realizacji projektów w 

partnerstwie. 

 Dodano możliwość wyboru dodatkowych 

horyzontalnych wskaźników rezultatu. 

 Zaktualizowano listę oświadczeń. 

Aktualizacja zapisów 01.04.2020 

28.  

Załącznik nr 3 do 

Regulaminu naboru: Wzór 

umowy o dofinansowaniu  

Cały dokument Zaktualizowano załącznik. 

Dostosowanie do 

aktualnego brzmienia 

przepisów prawnych i 

wytycznych ministra 

właściwego ds. 

rozwoju regionalnego 

01.04.2020 

29.  

Załącznik nr 1b do 

Regulaminu naboru: 

Instrukcja przygotowania 

studium wykonalności dla 

projektów inwestycyjnych w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014-2020 

Cały dokument 

 Wprowadzono wersję 7.0 Instrukcji przygotowania 

studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 z 

wersji oraz formularza studium wykonalności. 

 Cały dokument został edytowany pod kątem 

uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w 

celu wyrównania ich szans i zwiększenia ich 

możliwości aktywnego uczestnictwa i dostępu do 

funduszy europejskich w zakresie udziału, 

użytkowania, zrozumienia, komunikowania się i 

skorzystania z ich efektów zgodnie z zasadami dla 

Aktualizacja zapisów 01.04.2020 
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Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany Uzasadnienie zmiany 

Data 

wprowadz

enia 

sporządzania pism wychodzących i dokumentów 

podawanych do publicznej wiadomości przez Wydział 

Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. 

30.  

Załącznik do Regulaminu 

naboru: Zasady dotyczące 

odzyskiwania środków w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014-2020 

Cały dokument 

Wprowadzono nową wersję Zasad dotyczących 

odzyskiwania środków w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014–2020 z wersji 5.0 na 7.0. 

Aktualizacja zapisów 01.04.2020 

31.  

Załącznik nr 8 do 

Regulaminu naboru: 

Metodologia kosztów 

pośrednich  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014-2020 

Cały dokument Dodano załącznik. Aktualizacja zapisów 01.04.2020 

32.  

Załącznik nr 4 do umowy o 

dofinansowanie: Zasady 

dotyczące prowadzenia 

przez beneficjentów 

wyodrębnionej ewidencji 

księgowej w projektach 

realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego. Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014-2020 

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 01.04.2020 
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Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany Uzasadnienie zmiany 

Data 

wprowadz

enia 

33.  

Załącznik nr 5 do umowy o 

dofinansowanie: Zasady w 

zakresie udzielania 

zamówień w projektach 

realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014-2020 

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 01.04.2020 

34.  

Załącznik nr 6 do umowy o 

dofinansowanie: Zasady w 

zakresie przeprowadzania 

kontroli projektów w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014-2020 

Cały dokument 

Zmieniono wersję Zasad w zakresie przeprowadzania 

kontroli projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 

– 2020 z wersji 4.0 na 5.1. 

Aktualizacja zapisów 01.04.2020 

35.  

Załącznik nr 8 do umowy o 

dofinansowanie: Zasady 

dotyczące wykazywania oraz 

monitorowania dochodów  

związanych z realizacją 

projektów w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa 

Zachodniopomorskiego 

2014-2020  

Cały dokument 

Zmieniono wersję Zasad dotyczących wykazywania oraz 

monitorowania dochodów  związanych z realizacją 

projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego 

2014-2020 z wersji 3.0 na 5.0. 

Aktualizacja zapisów 01.04.2020 

 


