
 

 

 
Załącznik nr 1 do uchwały ……. z ……. 

 
REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  
Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna 
 
Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych 
Dostęp do danych przestrzennych pozakonkursowe (wersja 2.0) 
 

Lp. Nazwa dokumentu 
Rozdział/ 

Podrozdział/ 
punkt 

Opis zmiany Uzasadnienie zmiany 
Data 

wprowadzenia 

1.  

Regulamin naboru wniosków o 
dofinansowanie projektów w trybie 

pozakonkursowym w ramach 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 

Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura 
publiczna, Działanie 9.10 Wsparcie 

rozwoju e-usług publicznych, Dostęp 
do danych przestrzennych, Nabór nr 

RPZP.09.10.00-IZ.00-32-003/17 

Strona tytułowa 

Zaktualizowanie wersji Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-
usług publicznych, Dostęp do danych przestrzennych, Nabór nr 
RPZP.09.10.00-IZ.00-32-003/17, z wersji 1.0 na wersję 2.0. 

Aktualizacja zapisów 
umożliwiająca 

rozliczanie w ramach 
projektu kosztów 

związanych z 
zakupem 

zewnętrznych usług 
informatycznych 
ponoszonych w 

ramach wydatków 
bieżących 

30.05.2018 

2.  Jw. Podstawy prawne Zaktualizowano podstawy prawne. Aktualizacja zapisu 30.05.2018 

3.  Jw. 
Rozdział 1 

Podrozdział 1.1, pkt 2 
Zaktualizowano wersję SOOP. Aktualizacja zapisu 30.05.2018 

4.  Jw. 
Rozdział 3, 

Podrozdział 3.5, punkt 6 

Wyodrębniono w katalogu wydatków kwalifikowalnych, kategorię wydatków 
związanych z zakupem zewnętrznych usług informatycznych, w tym 
ponoszonych w ramach wydatków bieżących. 

Na prośbę 
beneficjenta 

wyodrębniono 
kategorię wydatków 
rozliczaną w ramach 
wydatków bieżących. 
Zmiana związana jest 

ze sposobem 
klasyfikowania 

wydatków związanych 
z rozbudową 

systemów danych 
przestrzennych przez 

partnerów projektu 
(nie wszystkie wydatki 

związane z 
digitalizacją/cyfryzacją 
będą klasyfikowane, 
jak to założono na 

etapie przygotowania 
regulaminu, jako 

wartości 

30.05.2018 
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niematerialne i 
prawne – w części 

stanowić będą 
wydatki bieżące 
finansowane ze 

środków budżetu 
państwa 

przekazywanych 
powiatom na 

realizację zadań 
zleconych). 

5.  Jw. 
Rozdział 3, 

Podrozdział 3.5 
Zaktualizowano numerację kolejnych punktów w podrozdziale. 

W związku z 
wyodrębnieniem 
nowej kategorii 

wydatków zaistniała 
konieczność 

aktualizacji numeracji 
punktów w 

podrozdziale 

30.05.2018 

6.  
Załącznik nr 3: Wzór decyzji o 

dofinansowaniu 
Załącznik nr 3: Wzór 

decyzji o dofinansowaniu 
Wprowadzenie zaktualizowanej wersji Wzoru decyzji o dofinansowaniu. 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów. 

30.05.2018 

7.  

Załącznik nr 6: Zasady w zakresie 
warunków i trybu udzielania oraz 

rozliczania zaliczek w ramach 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Załącznik nr 6: Zasady w 
zakresie warunków i 
trybu udzielania oraz 
rozliczania zaliczek w 
ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
2014-2020 

Wprowadzenie nowej wersji „Zasad w zakresie warunków i trybu udzielania 
oraz rozliczania zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” 
Wersja 4.0 zostaje zastąpiona wersją 5.0. 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów. 

30.05.2018 

 


