
 

 
 

 
REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  
Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna 
Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia - projekty pozakonkursowe (wersja 1.0) 
 

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 9.1 Infrastruktura 
zdrowia 
Nabór nr RPZP.09.01.00-
IZ.00-32-001/17 

Strona tytułowa 

Zaktualizowano wersję Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna 
Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia 
Nabór nr RPZP.09.01.00-IZ.00-32-001/17 z 1.0 na wersję 2.0 

Aktualizacja zapisów 2017-06-20 

2. Jw. Podstawy prawne 

1. Aktualizacja publikatorów aktów prawnych 
2. Nowe wersje Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie: 

• monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r.; 

• zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów 
hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 17 lutego 2017 r.; 

Doprecyzowanie, uzgodnienie 
zapisów 

Jw. 

3. Jw. 
Rozdział 2, 

podrozdział 2.1,  
pkt 3 

Było: 
„Wnioskodawca, który planuje skorzystać z dofinansowania pochodzącego ze 
środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie RPO WZ, 

Umożliwienie wnioskodawcom 
złożenia wniosku oraz 

rozpoczęcia procedury jego 
Jw.  
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zobowiązany jest przed złożeniem wniosku o dofinansowanie uzyskać decyzję 
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz zgodę Ministra Rozwoju 
w zakresie przeznaczenia określonych środków na dany projekt 
pozakonkursowy.” 
 
Jest: 
„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. 

oceny przed uzyskaniem zgody 
ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego w zakresie 
przeznaczenia środków budżetu 

państwa w ramach Kontraktu 
Terytorialnego na projekt. 

4. Jw. 
Rozdział 2, 

podrozdział 2.3,  
pkt 3 

Po punkcie 2 dodaje się punkt 3 w brzmieniu: 
„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.” 

Doprecyzowanie, uzgodnienie 
zapisów 

Jw. 

5. Jw. 
Rozdział 2, 

podrozdział 2.4,  
pkt 13 

Aktualizacja wytycznych - zmiana na Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów 
w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów 
hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 17 lutego 2017 r. 

Doprecyzowanie, uzgodnienie 
zapisów 

Jw. 

6. Jw. 
Rozdział 2, 

podrozdział 2.5 

Dodaje się podrozdział 2.5.1 „Prowadzenie pomocniczej działalności 
gospodarczej w projektach nieobjętych pomocą publiczną” w brzmieniu: 
 

1. Co do zasady infrastruktura wytworzona w ramach projektu może 
być wykorzystywana wyłącznie na rzecz udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

2. Zgodnie z postanowieniami Zawiadomienia Komisji w sprawie 
pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01) w przypadku 
infrastruktury podwójnego wykorzystania, jeśli służy ona niemal 
wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej, jej 
finansowanie może w całości wykraczać poza zakres zasad pomocy 
państwa, pod warunkiem że użytkowanie do celów działalności 
gospodarczej ma charakter czysto pomocniczy, tj. działalności 
bezpośrednio powiązanej z eksploatacją infrastruktury, koniecznej do 
eksploatacji infrastruktury lub nieodłącznie związanej z 
podstawowym wykorzystaniem o charakterze niegospodarczym. 
Należy uznać, że taka sytuacja ma miejsce, gdy działalność 

Wprowadzenie mechanizmu 
monitorowania i wycofania 

Jw. 
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gospodarcza pochłania takie same nakłady jak podstawowa 
działalność o charakterze niegospodarczym, takie jak materiały, 
sprzęt, siła robocza lub aktywa trwałe. Działalność gospodarcza o 
charakterze pomocniczym musi mieć ograniczony zakres, w 
odniesieniu do wydajności infrastruktury, tj. nie może przekraczać  
20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury. 

3. 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. 

4. 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. 

 
Dodaje się podrozdział 2.5.2 „Mechanizm monitorowania i wycofania” w 
brzmieniu: 

 
1. W przypadku projektów, w ramach których przewidziano 

prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze pomocniczym, 
konieczne jest monitorowanie sposobu wykorzystania infrastruktury. 
Mechanizm monitorowania i wycofania będzie obejmował wyłącznie 
infrastrukturę dofinansowaną na podstawie umowy o 
dofinansowanie4a.  

2. Jeżeli obok dofinansowania ze środków RPO WZ Beneficjent na 
daną infrastrukturę otrzymał również dofinansowanie z innych 
środków publicznych, środki te zostają objęte mechanizmem 
monitorowania i wycofania. 

3. Okres stosowania mechanizmu jest niezależny od okresu trwałości. 
Monitorowanie sposobu wykorzystania infrastruktury odbywa się co 
najmniej przez cały okres jej amortyzacji14b  Jeżeli poszczególne 
składniki infrastruktury amortyzują się w różnych okresach, każdy ze 
składników powinien podlegać mechanizmowi monitorowania we 

                                                           
4a Oznacza to, że przedmiotem monitorowania nie może być całość infrastruktury wykorzystywanej przed dany podmiot. 
4b Amortyzacja, o której mowa w ustawie o rachunkowości lub w przepisach podatkowych - zgodnie z polityką rachunkowości danej jednostki. Nie jest dopuszczalne swobodne określenie okresu amortyzacji w oparciu o 
niestosowaną powszechnie metodykę. 
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właściwym dla niego okresie amortyzacji. Możliwe jest również 
przyjęcie dla wszystkich składników danej infrastruktury jednolitego 
okresu monitorowania, równego okresowi amortyzacji tego składnika 
infrastruktury, który amortyzuje się najdłużej.  

4. Monitorowanie sposobu wykorzystania infrastruktury odbywa się w 
cyklach rocznych, zgodnie z obowiązującymi u beneficjenta 
zasadami rachunkowości, z wykorzystaniem dokumentacji 
finansowo-księgowej oraz innych dokumentów, na podstawie których 
można potwierdzić proporcje wykorzystania infrastruktury do 
prowadzenia działalności gospodarczej lub niegospodarczej. 

5. Monitorowanie wykorzystania infrastruktury odbywa się na podstawie 
wybranych wskaźników, najbardziej odpowiednich z punktu widzenia 
możliwego sposobu jej wykorzystania4c. Mechanizm ten nie może 
być oparty na przychodach lub dochodach osiąganych z działalności 
gospodarczej i niegospodarczej.  

6. Wskaźniki wybrane do monitorowania sposobu wykorzystania 
infrastruktury są ustalane w umowie o dofinansowanie projektu i nie 
podlegają zmianom w całym okresie monitorowania.  

7. Prowadzenie działalno ści gospodarczej z wykorzystaniem 
infrastruktury wytworzonej w ramach projektu, co do  zasady, 
wiąże się z prowadzeniem sprzeda ży opodatkowanej i 
możliwo ścią odzyskiwania VAT niezale żnie od wymiaru 
działalno ści prowadzonej na infrastrukturze.  

8. 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 9 do niniejszego regulaminu. 

9. 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%), określi umowa 
o dofinansowanie. 

7. Jw. 
Rozdział 3, 

podrozdział 3.2, pkt 
1, lit. c 

Aktualizacja wersji SOOP z 19 na 21. 
Doprecyzowanie, uzgodnienie 

zapisów 
Jw. 

8. Jw. II Koszty pośrednie 

Uwaga do kosztów pośrednich (akapit 2)  
 
Było: 
Uwaga: Wydatki rozliczane stawką ryczałtową są traktowane jako wydatki 

Jw. Jw. 

                                                           
4c Np. powierzchnia lub czas wykorzystania danego składnika lub całej infrastruktury. 
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poniesione  
w ramach projektu i nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania 
dokumentów księgowych na potwierdzenie ich poniesienia. 
Ponadto nie ma możliwości zmiany sposobu rozliczania wydatków 
kwalifikowalnych metodą uproszczoną na rozliczenie na podstawie faktycznie 
poniesionych wydatków i odwrotnie. 
 
Jest: 
Uwaga: Wydatki rozliczane stawką ryczałtową są traktowane jako wydatki 
poniesione  
w ramach projektu i nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania 
dokumentów księgowych 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. 

9. Jw. 
Rozdział 5, punkt 4, 

podpunkt 1, 
Załącznik 5.41 

Dodaje się zapis w brzmieniu: 
 
„W przypadku projektów, które na etapie składania wniosku o dofinansowanie 
nie uzyskały jeszcze zgody ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na 
przeznaczenie środków budżetu państwa na projekt istnieje możliwość 
dostarczenia przedmiotowego załącznika na etapie oceny merytorycznej.” 
 

Umożliwienie wnioskodawcom 
złożenia wniosku oraz 

rozpoczęcia procedury jego 
oceny przed uzyskaniem zgody 
ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego w zakresie 
przeznaczenia środków budżetu 

państwa w ramach Kontraktu 
Terytorialnego na projekt. 

Jw. 

10. Jw. 
Rozdział 5, punkt 4, 

podpunkt 2, 
Załącznik 6.5 

Dodaje się uwagę do załącznika 6.5 w brzmieniu: 
 
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. 

Doprecyzowanie, uzgodnienie 
zapisów 

Jw. 

11. Jw. 
Rozdział 7, 

podrozdział 7.2, 
punkt 3 

Było: 
Projekty oceniane są w płaszczyznach dopuszczalności, administracyjności 
i wykonalności. Do każdej z płaszczyzn oceny przyporządkowano 
odpowiednie kryteria.. Ocena spełniania 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 

Jw. Jw. 
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danego kryterium, tj. przypisania 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.  
 
Jest: 
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. przypisania 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.  
 

12. Jw. 

Rozdział 7, 
podrozdział 7.2, 

podrozdział 7.2.2, 
punkt 5 

Było: 
Wnioskodawcy, którzy na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie 
przedłożyli  pozytywnej opinii o celowości inwestycji, zostaną wezwani do jej 
przedłożenia na etapie oceny merytorycznej, zgodnie z procedurą wskazaną 
w punkcie 4. 
 
Jest: 
Wnioskodawcy, którzy na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie 
przedłożyli  pozytywnej opinii o celowości inwestycji lub dokumentów 
potwierdzających zgodę ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na 
przeznaczenie środków budżetu państwa na projekt, zostaną wezwani do jej 
przedłożenia na etapie oceny merytorycznej, zgodnie z procedurą wskazaną 
w punkcie 4. 

Umożliwienie wnioskodawcom 
złożenia wniosku oraz 

rozpoczęcia procedury jego 
oceny przed uzyskaniem zgody 
ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego w zakresie 
przeznaczenia środków budżetu 

państwa w ramach Kontraktu 
Terytorialnego na projekt. 

Jw. 

13. Jw. 

Rozdział 10, pkt 6 
 

Załączniki do 
regulaminu 

(dokumenty) 

Aktualizuje się wersję załącznika nr 2 do regulaminu: „Kryteria wyboru 
projektów dla Działania 9.1 (tryb pozakonkursowy - zgodnie z SOOP wersja 
21.0). 
 
Aktualizuje się wersję załącznika nr 8 do regulaminu: „Zasady dotyczące 
odzyskiwania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 3.0).” 

Wprowadzenie mechanizmu 
monitorowania i wycofania 

Jw. 
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Dodaje się załącznik nr 9 do regulaminu: „Mechanizm monitorowania i 
wycofania w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze środków 
publicznych” 

14. 

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 

Strona tytułowa 

Zaktualizowano wersję Załącznika 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 wniosku z 
1.0 na wersję 2.0 

Aktualizacja zapisów Jw 

15. 
 

Jw. 
Sekcja G 

W sekcji G.7 dodaje się uwagę: 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. 

Doprecyzowanie, uzgodnienie 
zapisów 

Jw. 

16. 

Załącznik nr 8 do 
regulaminu: Zasady 

dotyczące odzyskiwania 
środków w ramach 

Regionalnego Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
2014-2020 

 

Strona tytułowa 
Zaktualizowano wersję Załącznika nr 8 do regulaminu: Zasady dotyczące 
odzyskiwania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z 2.0 na wersję 3.0 

Aktualizacja zapisów Jw 

 


