RPZP.09.10.00-IZ.00-32-002/17

REJESTR ZMIAN DO:
Regulaminu naboru nr RPZP.09.10.00-IZ.00-32-002/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna
Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych e- Zdrowie

Lp.

1.

2.

3.

Nazwa dokumentu
Regulamin naboru w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego
2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9
Infrastruktura publiczna, Działanie 9.10
Wsparcie rozwoju e-usług publicznych
e- Zdrowie – wersja 3.0 (grudzień
2017r.)
jw.

jw.

Rozdział/
Podrozdział/
punkt

Opis zmiany

Uzasadnienie zmiany

Data
wprowadzen
ia

Strona tytułowa

Zmieniono wersję Regulaminu naboru z wersji 3.0 (grudzień 2017r.)
na wersję 4.0 (marzec 2018 r.).

Aktualizacja zapisu.

07.03.2018 r.

jw.

jw.

Aktualizacja zapisu
uwzględniająca zmianę w
SOOP.

jw.

Decyzja Zarządu
Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia
19.02.2018 r

jw.

Podstawy prawne

Rozdział 1,
Podrozdział 1.2,
ust 4

Dokonano aktualizacji podstaw prawnych
Zapis:
„Inwestowanie w infrastrukturę jest możliwe jedynie jako element projektu o
ile warunkuje to realizację celów projektu, zaś przeprowadzona analiza
wykazuje niedostępność zasobów w ramach administracji publicznej."

zmieniono na:
„Inwestowanie w tzw twardą infrastrukturę jest możliwe jedynie jako element
projektu o ile warunkuje to realizację celów projektu, zaś przeprowadzona
analiza wykazuje niedostępność zasobów w ramach administracji
publicznej.”

Zapis:

4.

jw.

Rozdział 2,
Podrozdział 2.1,
ust 1

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach
niniejszego naboru wynosi łącznie 7.839.298,46 EUR (słownie: siedem
milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt
osiem 46/100 euro). Na dzień ogłoszenia niniejszego naboru kwota ta w PLN
wyliczona w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z
przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu
poprzedzającym miesiąc ogłoszenia naboru wynosi 33.094.382,38 PLN
(słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta
osiemdziesiąt dwa 38/100 złotych).
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zmieniono na:
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach
niniejszego naboru wynosi łącznie 8.157.805,53 EUR (słownie: osiem
milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć 53/100 euro). Na
dzień zwiększenia alokacji kwota ta w PLN wyliczona w oparciu o kurs
Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania
Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podjęcia decyzji o
zwiększeniu alokacji, wynosi 33.993,575,63 PLN (słownie: trzydzieści trzy
miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć
63/100 złotych)

Zapis:

5.

6.

7.

jw.

jw.

jw.

Rozdział 2,
Podrozdział 2.5.1,
ust 3

Rozdział 2,
Podrozdział 2.5.1,

Rozdział 2,
Podrozdział 2.5.1,

W celu uniknięcia przyznawania pomocy państwa na działalność
gospodarczą poprzez finansowanie działalności niegospodarczej ze środków
publicznych, koszty i finansowanie obu rodzajów działalności powinny być
wyraźnie oddzielone.

zmieniono na:
W celu uniknięcia przyznawania pomocy państwa na działalność
gospodarczą poprzez finansowanie działalności niegospodarczej ze środków
publicznych, koszty i finansowanie obu rodzajów działalności (oraz
pochodzące z nich przychody i dochody) powinny być wyraźnie oddzielone.
Dodano ust 5 i 6
5. Wnioskodawca, który planuje wykorzystywać infrastrukturę wytworzoną w
ramach projektu do prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze
pomocniczym, jest zobowiązany zawrzeć odpowiednie informacje na ten
temat w dokumentacji aplikacyjnej lub zgłosić IZ RPO WZ zamiar
prowadzenia działalności pomocniczej przed jej rozpoczęciem, w trybie
określonym w podrozdziale 9.2 niniejszego regulaminu.
6. Obowiązek informowania IZ RPO WZ o zmianach w zakresie sposobu
wykorzystania infrastruktury dotyczy okresu jej pełnej amortyzacji.
Wobec powyższego zmianie uległa dalsza numeracja.
Dodano ust 12 i13
12. Stosowanie mechanizmu odbywa się na zasadach analogicznych do
opisanych w dokumencie
„Mechanizm monitorowania i wycofania w
przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze środków publicznych”,
stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu.
13. Szczegółowe zasady sprawozdawczości, a także zwrotów środków w
przypadku naruszenia zasad prowadzenia działalności pomocniczej lub
przekroczenia dopuszczalnego udziału działalności pomocniczej w całkowitej
rocznej wydajności infrastruktury (20%), zostaną określone w decyzji
zmieniającej decyzję o dofinansowaniu projektu, w ramach którego
przewidziano prowadzenie działalności pomocniczej. Zakres obowiązków
beneficjenta został opisany w załączniku nr 11 do regulaminu.

Zmiana/aktualizacja
zapisów.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.
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8.

jw.

Rozdział 3,
Podrozdział 3.2,
ust 1 lit c)

Zapis:
„jest zgodny z RPO WZ, SOOP (wersja 25.0), niniejszym regulaminem (...)"

zmieniono na:

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

„jest zgodny z RPO WZ, SOOP (wersja 27.0), niniejszym regulaminem (...)"

Zapis:

9.

jw.

Rozdział 3,
Podrozdział 3.2,
ust 1 lit j)

j) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych bądź robót
zrealizowanych w tym zaliczek dla wykonawców 6 przy czym jeżeli umowa
7
została zawarta na podstawie Pzp zastosowanie ma art. 151a tej ustawy ,

zmieniono na:
j) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych bądź robót
zrealizowanych w tym zaliczek dla wykonawców 6 przy czym jeżeli umowa
została zawarta na podstawie ustawy Pzp zastosowanie ma art. 151a tej
7
ustawy ,

Zapis:

10.

jw.

Rozdział 3,
Podrozdział 3.5,
ust 8

Podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek
kwalifikowalny tylko wtedy, gdy:
a) został faktycznie poniesiony oraz brak jest prawnej możliwości odzyskania
podatku VAT na mocy ustawodawstwa krajowego (...)

zmieniono na:
Podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek
kwalifikowalny tylko wtedy, gdy:
a) został faktycznie poniesiony oraz
b) brak jest prawnej możliwości odzyskania podatku VAT na mocy
ustawodawstwa krajowego (...)

Zapis:

11.

jw.

Rozdział 3,
Podrozdział 3.5,
ust 8, uwaga 3

Uwaga 3: Za posiadanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o
kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w pkt 11 b), nie uznaje się
możliwości określonej w art. 113 ustawy o VAT.

zmieniono na:
Uwaga 3: Za posiadanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o
kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w pkt 8 b), nie uznaje się
możliwości określonej w art. 113 ustawy o VAT.

6

Za kwalifikowalne mogą być uznane zaliczki (na określony cel) wypłacone na rzecz wykonawcy, jeżeli zostały wypłacone zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a
wykonawcą.
7
Jeśli element (robota, usługa, dostawa) objęty zaliczką nie jest w ramach tego projektu kwalifikowalny lub nie zostanie faktycznie wykonany w okresie kwalifikowalności projektu, zaliczka przestaje
być wydatkiem kwalifikowalnym.
6
Za kwalifikowalne mogą być uznane zaliczki (na określony cel) wypłacone na rzecz wykonawcy, jeżeli zostały wypłacone zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a
wykonawcą.
7
Jeśli element (robota, usługa, dostawa) objęty zaliczką nie jest w ramach tego projektu kwalifikowalny lub nie zostanie faktycznie wykonany w okresie kwalifikowalności projektu, zaliczka przestaje
być wydatkiem kwalifikowalnym.
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Zapis:
12.

jw.

Rozdział 3,
Podrozdział 3.5,
ust 9

Wydatki związane z usługami w zakresie nadzoru i doradztwa, zlecanymi na
zewnątrz, z zastrzeżeniem że stanowią nie więcej niż 3%

zmieniono na:

jw.

jw.

jw.

jw.

Decyzja Zarządu
Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia
19.02.2018 r

jw.

Zmiana/aktualizacja
zapisów.

jw.

jw.

jw.

Wydatki związane z usługami w zakresie nadzoru i doradztwa, zlecanymi na
zewnątrz, z zastrzeżeniem że stanowią łącznie nie więcej niż 3%

Zapis:

13.

jw.

Rozdział 3,
Podrozdział 3.5,
ust 9 lit c)

rozliczenie personelu następuje na podstawie protokołu, wskazującego wynik
rzeczowy wykonanego dzieła oraz dokumentu księgowego potwierdzającego
poniesienie wydatku.

zmieniono na:
rozliczenie zaangażowania zawodowego personelu następuje na podstawie
protokołu, wskazującego wynik rzeczowy wykonanego dzieła oraz
dokumentu księgowego potwierdzającego poniesienie wydatku.

14.

jw

Rozdział 3,
Podrozdział 3.5,
ust 11

Zapis:
„Działania informacyjne i promocyjne w kwocie do 100.000 zł(...)"

zmieniono na:
„Działania informacyjne i promocyjne w kwocie do 350.000 zł(...)"

Zapis:

15.

jw.

Rozdział 7,
Podrozdział 7.2.1
ust 4

Wezwanie, o którym mowa w punkcie 3 zostanie dostarczone wnioskodawcy
drogą elektroniczną (wyłącznie na adres e-mail wskazany przez
wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie w polu B.1 „Dane podstawowe
wnioskodawcy” wiersz „E-mail”). Termin określony w ww. wezwaniu liczy się
od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.

zmieniono na:
Wezwanie, o którym mowa w punkcie 3 zostanie dostarczone wnioskodawcy
drogą elektroniczną (wyłącznie na adres e-mail wskazany przez
wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie w polu B.1 „Dane podstawowe
wnioskodawcy” wiersz „E-mail” oraz B.7 „Osoba/y do kontaktów roboczych w
sprawie projektu” wiersz „E-mail”). Termin określony w ww. wezwaniu liczy
się od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.

Zapis:

16.

jw.

Rozdział 7,
Podrozdział 7.2.2
ust 4

Wezwanie, o którym mowa w punkcie 3 zostanie dostarczone wnioskodawcy
drogą elektroniczną (wyłącznie na adres e-mail wskazany przez
wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie w polu B.1 „Dane podstawowe
wnioskodawcy” wiersz „E-mail”). Termin określony w ww. wezwaniu liczy się
od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.

zmieniono na:
Wezwanie, o którym mowa w punkcie 3 zostanie dostarczone wnioskodawcy
drogą elektroniczną (wyłącznie na adres e-mail wskazany przez
wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie w polu B.1 „Dane podstawowe
wnioskodawcy” wiersz „E-mail” oraz B.7 „Osoba/y do kontaktów roboczych w
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sprawie projektu” wiersz „E-mail”). Termin określony w ww. wezwaniu liczy
się od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.

Zapis:

17.

jw.

Rozdział 7,
Podrozdział 7.2.3
ust 5

Wezwanie, o którym mowa w punkcie 3 zostanie dostarczone wnioskodawcy
drogą elektroniczną (wyłącznie na adres e-mail wskazany przez
wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie w polu B.1 „Dane podstawowe
wnioskodawcy” wiersz „E-mail”). Termin określony w ww. wezwaniu liczy się
od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.

zmieniono na:

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

Wezwanie, o którym mowa w punkcie 3 zostanie dostarczone wnioskodawcy
drogą elektroniczną (wyłącznie na adres e-mail wskazany przez
wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie w polu B.1 „Dane podstawowe
wnioskodawcy” wiersz „E-mail” oraz B.7 „Osoba/y do kontaktów roboczych w
sprawie projektu” wiersz „E-mail”). Termin określony w ww. wezwaniu liczy
się od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.

Zapis:

18.

jw.

Rozdział 7,
Podrozdział 7.2.3
ust 8

Uzupełnienie/poprawa wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
przedmiotowej oceny możliwa jest w zakresie wskazanym przez IZ RPO WZ
w wezwaniu (...).

zmieniono na:
Uzupełnienie/poprawa wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
przedmiotowej oceny możliwe jest jedynie w takim zakresie w jakim IZ RPO
WZ wskaże w wezwaniu (...).

Zapis:

19.

jw.

Rozdział 7,
Podrozdział 7.2.4
ust 4

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 poziom wsparcia (procent dofinansowania) nie
może ulec zwiększeniu.

zmieniono na:
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.
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Zapis:

20.

jw.

Rozdział 7,
Podrozdział 7.2.4
ust 6

Uzupełnienie/poprawa wniosku o dofinansowanie w ramach przedmiotowej
oceny, możliwa jest w takim zakresie w jakim IZ RPO WZ wskaże w
wezwaniu.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

zmieniono na:
Uzupełnienie/poprawa wniosku o dofinansowanie w ramach przedmiotowej
oceny, możliwa jest jedynie w takim zakresie w jakim IZ RPO WZ wskaże w
wezwaniu.

Zapis:

21.

jw.

Rozdział 7,
Podrozdział 7.2.4
ust 8

Wezwanie, o którym mowa w punkcie 4 zostanie dostarczone wnioskodawcy
drogą elektroniczną (wyłącznie na adres e-mail wskazany przez
wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie w polu B.1 „Dane podstawowe
wnioskodawcy” wiersz „E-mail”) Termin określony w ww. wezwaniu liczy się
od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.

zmieniono na:
Wezwanie, o którym mowa w punkcie 4 zostanie dostarczone wnioskodawcy
drogą elektroniczną (wyłącznie na adres e-mail wskazany przez
wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie w polu B.1 „Dane podstawowe
wnioskodawcy” wiersz „E-mail” oraz B.7 „Osoba/y do kontaktów roboczych w
sprawie projektu” wiersz „E-mail”). Termin określony w ww. wezwaniu liczy
się od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.

Zapis:

22.

jw.

Rozdział 9
Podrozdział 9.2
ust 2

Wnioskodawca/beneficjent zgłasza zmiany w projekcie w formie pisemnej.
Zgłoszenia zmian dokonują osoby uprawnione do reprezentacji
wnioskodawcy/beneficjenta.

zmieniono na:
Wnioskodawca/beneficjent zgłasza zmiany w projekcie w formie pisemnej.
Zgłoszenia zmian dokonują osoby uprawnione do reprezentacji
wnioskodawcy/beneficjenta. Po podjęciu decyzji zmiany należy zgłaszać za
pośrednictwem systemu SL2014.

Zapis:

23.

jw.

Rozdział 10
ust 6

Załącznik nr 1b: Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla
projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 6.0),

zmieniono na:
Załącznik nr 1b: Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla
projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 5.0),
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24.

jw.

Rozdział 10
ust 6

25.

Załącznik nr 1a do regulaminu:
Arkusz do kalkulacji limitów w
Działaniu 9.10. e-Zdrowie

Załącznik nr 1a do
regulaminu: Arkusz
do kalkulacji limitów
w Działaniu 9.10. eZdrowie

26.

Załącznik nr 3 do regulaminu:
Wzór decyzji o dofinansowaniu
wraz z załącznikami

Dodano załączniki:
Załącznik nr 10: Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku
finansowania infrastruktury badawczej ze środków publicznych.
Załącznik nr 11: Zakres obowiązków beneficjenta w projektach, w których
przewidziano prowadzenie działalności pomocniczej.

Zmieniono zapis:
W arkuszu kalkulacyjnym zmieniono limit wydatków w pozycji:
Działania informacyjne i promocyjne ze 100.000 zł na 350.000 zł.

jw.

jw.

Decyzja Zarządu
Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia
19.02.2018 r

jw.

Zmiana/aktualizacja
zapisów.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

Zapis:
§ 9 ust 6

W związku ze stwierdzeniem przed podjęciem Decyzji nieprawidłowości w
ramach (...)

zmieniono na:
W związku ze stwierdzeniem przed podjęciem Decyzji naruszenia w ramach
(...)

Zapis:

27.

28.

29.

Załącznik nr 3 do regulaminu:
Wzór decyzji o dofinansowaniu
wraz z załącznikami

Przypis dolny nr 32

Załącznik nr 3 do regulaminu
naboru: Wzór decyzji o
dofinansowaniu wraz z
załącznikami

Załącznik nr 3 do
regulaminu naboru:
Wzór decyzji o
dofinansowaniu
wraz z załącznikami

Załącznik nr 4 do regulaminu
naboru: Dokumenty niezbędne do
przygotowania decyzji o
dofinansowaniu,

Należy wskazać umowę zawartą w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia
publicznego, w stosunku do którego przed podjęciem Decyzji stwierdzono
naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.

zmieniono na:
Należy wskazać umowę zawartą w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia
publicznego, w stosunku do którego przed podjęciem Decyzji stwierdzono
naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych lub zasady konkurencyjności.

Dokonano aktualizacji publikatorów w dokumencie.

W punkcie 5 zapis:
„5. Wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w
Pkt 5

ramach SL2014, stanowiący załącznik nr 5 do Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania
danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 3 marca 2015 r.”

zmieniono na:
„5. Wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w
ramach SL2014, stanowiący załącznik nr 3 do Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania
danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r.”
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30.

Załącznik nr 4 do decyzji o
dofinansowaniu projektu:
Zasady w zakresie udzielania
zamówień w projektach
realizowanych w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020

Załącznik nr 4 do
decyzji o
dofinansowaniu
projektu:
Zasady w zakresie
udzielania zamówień
w projektach
realizowanych w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskie
go 2014-2020

Wprowadzenie nowej wersji „Zasad w zakresie udzielania zamówień
w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”

jw.

jw.

Wersja 6.0 zostaje zastąpiona wersją 6.1.
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