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REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu konkursu nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/1 7  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewód ztwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna 
Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fiz ycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczno ści i obszarów miejskich i wiejskich 
 
Lp. Nazwa dokumentu  Rozdział/  

Podrozdział/ 
punkt 

Opis zmiany  Uzasadnienie zmiany  Data 
wprowadzenia 

1.  

Regulamin konkursu w ramach 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego  

2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 
Infrastruktura publiczna, Działanie 

9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze 
fizycznej, gospodarczej i społecznej 

ubogich społeczności i obszarów 
miejskich i wiejskich – wersja 2.0 

(styczeń 2018 r.) 

Strona tytułowa Zmieniono wersję Regulaminu konkursu z wersji 2.0 (styczeń 2018 
r.) na wersję 3.0 (luty 2018 r.). Aktualizacja zapisu. 19.02.2018 r. 

2.  jw. Podstawy prawne Dokonano aktualizacji publikatorów. Aktualizacja zapisu. jw. 

3.  jw. 
Rozdział 2, 

Podrozdział 2.1, pkt 1 
(Tabela), pkt 3 

W punkcie 1 w tabeli w kolumnie alokacja zapis: 
41 351 841,90 zł, w tym: 
- na  projekty realizowane na terenie gmin typu A: 

85 % EFRR tj.  20  675 920,95 zł 

Aktualizacja zapisu. jw. 
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oraz dodatkowo 5% BP; 
- na  projekty realizowane na terenie gmin typu B: 

80% EFRR tj. 20 675 920,95 zł oraz dodatkowo 5% BP 
41 351 841,90 zł - na  projekty realizowane na terenie gmin typu C: 
60% EFRR tj. 41 351 841,90 zł, oraz dodatkowo: 5% BP. 
 
zmieniono na: 
 
41 351 841,90 zł, w tym: 
- na  projekty realizowane na terenie gmin typu A: 

EFRR tj.  20  675 920,95 zł 
oraz dodatkowo środki BP; 

- na  projekty realizowane na terenie gmin typu B: 
EFRR tj. 20 675 920,95 zł  oraz dodatkowo środki BP. 

 
41 351 841,90 zł - na  projekty realizowane na terenie gmin typu C: 
EFRR tj. 41 351 841,90 zł, oraz dodatkowo środki BP. 
 
 
W punkcie 3 zapis: 
„3. W ramach konkursu możliwe jest również dodatkowe 
dofinansowanie ze środków budżetu państwa przeznaczonych na 
współfinansowanie RPO WZ, w wysokości nieprzekraczającej: 
• 5 % wydatków kwalifikowalnych projektu (w ramach typu A, B oraz 
C).” 
 
zmieniono na: 
„3. Na potrzeby finansowania konkursu możliwe jest wykorzystanie 
środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie 
RPO WZ5, w kwocie nieprzekraczającej 5% wydatków 
kwalifikowalnych projektu (w ramach typu A, B oraz C)6. 

4.  jw. 

Rozdział 2, 
Podrozdział 2.2, pkt 1 
(Tabela - Maksymalny 

poziom 
dofinansowania), pkt 3, 

pkt 8 (Tabela – 
minimalny wkład 

W punkcie 1 w tabeli Maksymalny poziom dofinansowania zapis: 
 
„Projekty obj ęte pomoc ą inwestycyjn ą na kultur ę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego  zgodnie z rozporządzeniem 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 

Aktualizacja zapisów. jw. 

                                                           
5 Kontrakt Terytorialny dla Województwa Zachodniopomorskiego 
6 Środki budżetu państwa nie mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie projektów objętych regułami pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz generujących dochód w rozumieniu art. 61 
rozporządzenia ogólnego. 
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własny wnioskodawcy) 
 

operacyjnych na lata 2014-2020 
 
(Typ A):  

- 90% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu z 
zastrzeżeniem, że:  

- dla projektów, gdzie planowana kwota dofinansowania 
przewyższa 1 mln euro wartość ustalana jest indywidualnie 
na podstawie art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014, 

- w przypadku pomocy nieprzekraczającej 1 mln EUR, 
maksymalną kwotę pomocy można ustalić, alternatywnie 
wobec powyższej metody, na poziomie 80% wydatków 
kwalifikowalnych . 

 (Typ B): 
- 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu z 

zastrzeżeniem, że: 
- dla projektów, gdzie planowana kwota dofinansowania 

przewyższa 1 mln euro wartość ustalana jest indywidualnie 
na podstawie art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014, 

- w przypadku pomocy nieprzekraczającej 1 mln EUR, 
maksymalną kwotę pomocy można ustalić, alternatywnie 
wobec powyższej metody, na poziomie 80 % wydatków 
kwalifikowalnych . 

(Typ C): 
- 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, z 

zastrzeżeniem, że dla projektów, gdzie planowana kwota 
dofinansowania przewyższa 1 mln euro wartość ustalana 
jest indywidualnie na podstawie art. 53 ust 6 
rozporządzenia 651/2014, 

- 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu – dla 
projektów w przypadku pomocy nieprzekraczającej 1 mln 
euro.” 

 
zmieniono na: 
„Projekty obj ęte pomoc ą inwestycyjn ą na kultur ę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego  zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie 
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dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-20205 
(Typ A):  

- 90% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu z 
zastrzeżeniem, że maksymalną kwotę pomocy ustala się 
stosując mechanizm indywidualnej weryfikacji potrzeb 
metodą zysku operacyjnego, polegający na pomniejszeniu 
wydatków kwalifikowalnych o zysk operacyjny (w myśl art. 
53 ust 6 rozporządzenia 651/2014) albo alternatywnie 
wobec powyższej metody, na poziomie 80% wydatków 
kwalifikowalnych . 

(Typ B): 
- 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu z 

zastrzeżeniem, że maksymalną kwotę pomocy ustala się 
stosując mechanizm indywidualnej weryfikacji potrzeb 
metodą zysku operacyjnego, polegający na pomniejszeniu 
wydatków kwalifikowalnych o zysk operacyjny (w myśl art. 
53 ust 6 rozporządzenia 651/2014) albo alternatywnie 
wobec powyższej metody, na poziomie 80 % wydatków 
kwalifikowalnych . 

(Typ C): 
- 65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu z 

zastrzeżeniem, że maksymalną kwotę pomocy ustala się 
stosując mechanizm indywidualnej weryfikacji potrzeb 
metodą zysku operacyjnego, polegający na pomniejszeniu 
wydatków kwalifikowalnych o zysk operacyjny (w myśl art. 
53 ust 6 rozporządzenia 651/2014) albo alternatywnie 
wobec powyższej metody, na poziomie 65 % wydatków 
kwalifikowalnych. ” 

 
W punkcie 3 zapis: 
„3. Dla projektów realizowanych na zasadach określonych 
rozporządzeniem 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 których planowana 

                                                           
5
 Ze względu na ograniczenie kwotowe w zakresie maksymalnej kwoty dofinansowania (4 mln PLN) w ramach przedmiotowego konkursu, uznaje się, że wartość udzielanej pomocy nie przekroczy 

wartości 2 mln euro)  
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kwota wnioskowanego dofinansowania przewyższa wartość 1 mln 
euro 1, należy zastosować mechanizm indywidualnej weryfikacji 
potrzeb metodą zysku operacyjnego, polegający na pomniejszeniu 
wydatków kwalifikowalnych o zysk operacyjny (w myśl art. 53 ust 6 
rozporządzenia 651/2014). W przypadku pomocy nieprzekraczającej 
1 mln euro, maksymalną kwotę pomocy można ustalić, alternatywnie 
wobec powyższej metody, na poziomie 80% wydatków 
kwalifikowalnych . Kwotę wnioskowanego dofinansowania należy 
wyliczyć według kursu średniego walut obcych w złotych, 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na 
dzień ogłoszenia konkursu. Kwota ta będzie weryfikowana w trakcie 
oceny projektu oraz w dniu podpisywania umowy o dofinansowanie. 
Jeśli wnioskodawca określi wartość wnioskowanego dofinansowania 
w kwocie mniejszej niż 1 mln euro , a w wyniku jej ponownego 
przeliczenia według kursu średniego walut obcych w złotych 
EUR/PLN, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, 
obowiązującego w dniu udzielania pomocy, wartość ta przekroczy 1 
mln euro, konieczne będzie:  

a) zastosowanie mechanizmu indywidualnej weryfikacji potrzeb 
metodą zysku operacyjnego, polegającego na pomniejszeniu 
wydatków kwalifikowalnych o zysk operacyjny (w myśl art. 53 
ust 6 rozporządzenia 651/2014), lub  

b) wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na zmniejszenie 
dofinansowania tak, by [na dzień podpisania umowy] nie 
przekroczyło ono równowartości 1 mln euro wyliczonego 
według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia 
pomocy. 

UWAGA: Należy pamiętać, aby wnioskowany procent 
dofinansowania nie przekroczył dopuszczalnej intensywności 
pomocy wskazanej w przedmiotowym regulaminie dla danego typu 
projektu.” 
 
zmieniono na: 
„3. Dla projektów realizowanych na zasadach określonych 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 
sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na 

                                                           
1  UWAGA: W związku z pracami Ministerstwa Rozwoju nad nowelizacją rozporządzenia 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 trakcie trwania naboru możliwa jest zmiana maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach, której należy zastosować 
mechanizm indywidualnej weryfikacji potrzeb metodą zysku operacyjnego. 
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kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, w których 
planowana kwota wnioskowanego dofinansowania nie przekracza 
wartości 2 mln euro , należy zastosować mechanizm indywidualnej 
weryfikacji potrzeb metodą zysku operacyjnego, polegający na 
pomniejszeniu wydatków kwalifikowalnych o zysk operacyjny (w 
myśl art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014) albo alternatywnie 
wobec powyższej metody, na poziomie 80% wydatków 
kwalifikowalnych . Kwotę wnioskowanego dofinansowania należy 
wyliczyć według kursu średniego walut obcych w złotych, 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na 
dzień ogłoszenia konkursu.  
UWAGA: Należy pamiętać, aby wnioskowany procent 
dofinansowania nie przekroczył dopuszczalnej intensywności 
pomocy wskazanej w przedmiotowym regulaminie dla danego typu 
projektu.” 
 
W punkcie 8 w tabeli – minimalny wkład własny wnioskodawcy, 
zapis: 
„Projekty obj ęte pomoc ą inwestycyjn ą na kultur ę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego  zgodnie z rozporządzeniem 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 
(Typ A):  
- 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu z 
zastrzeżeniem, że dla projektów, gdzie planowana kwota 
dofinansowania przewyższa 1 mln euro wartość ustalana jest 
indywidualnie na podstawie art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014, 
- 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu - w 
przypadku pomocy nieprzekraczającej 1 mln euro, gdzie 
maksymalna kwota pomocy ustalana jest alternatywnie wobec 
powyższej metody. 
(Typ B): 
- 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu – dla 
projektów, gdzie planowana kwota dofinansowania przewyższa 1 
mln euro i wartość ustalana jest indywidualnie na podstawie art. 53 
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ust 6 rozporządzenia 651/2014, 
- 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu - w 
przypadku pomocy nieprzekraczającej 1 mln euro, gdzie 
maksymalna kwota pomocy ustalana jest alternatywnie wobec 
powyższej metody. 
(Typ C) – nie mniej niż 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
projektu.” 
 
zmieniono na: 
„Projekty obj ęte pomoc ą inwestycyjn ą na kultur ę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego  zgodnie z rozporządzeniem 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 
(Typ A):  
- 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w 
przypadku gdy, planowana kwota dofinansowania ustalana jest 
indywidualnie na podstawie art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014, 
- 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu - w 
przypadku gdy, maksymalna kwota pomocy ustalana jest 
alternatywnie wobec powyższej metody na poziomie 80%. 
(Typ B): 
- 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu – w 
przypadku gdy, planowana kwota dofinansowania ustalana jest 
indywidualnie na podstawie art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014, 
- 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu - w 
przypadku gdy, maksymalna kwota pomocy ustalana jest 
alternatywnie wobec powyższej metody na poziomie 80%.  
(Typ C): 
- 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.” 

5.  jw. 
Rozdział 2, 

Podrozdział 2.5.2, pkt 
9. 

Zapis: 
„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.” 
 

Aktualizacja zapisu. jw. 
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zmieniono na: 
„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%), 
zostaną określone w aneksie do umowy o dofinansowanie, 
zawieranym wraz z umową o dofinansowanie projektu, w ramach 
którego przewidziano prowadzenie działalności pomocniczej. Zakres 
obowiązków beneficjenta został opisany w załączniku nr 13 do 
regulaminu.” 

6.  jw. 

Rozdział 4, 
pkt 6 (Tabela wskaźniki 

produktu), pkt 11 
(Tabela), pkt 19. 

W tabeli wskaźniki produktu dodano punkt 10 – wskaźnik „Liczba 
podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – 
komunikacyjne”. 
 
W punkcie 11 w tabeli dodano wskaźnik produktu - „Liczba 
podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – 
komunikacyjne”. 
 
Usunięto punkt 19 o brzmieniu: 
„19. Zasady, o których mowa w punkcie 17 nie dotyczą wskaźników 
rezultatu „Zaangażowanie mieszkańców obszaru rewitalizacji w 
realizację projektu (faza inwestycyjna)” oraz „Liczba mieszkańców 
obszaru rewitalizacji zatrudnionych w wyniku realizacji projektu”. W 
przypadku tych wskaźników konsekwencje niezrealizowania założeń 
określonych we wniosku o dofinansowanie zostały opisane w 
podrozdziale 7.2.5, pkt. 11.” 

Aktualizacja zapisu. jw. 

7.  jw. 
Rozdział 5, pkt 1, 

Załącznik nr 2 
 

− Załącznik nr 2 : Dokumenty potwierdzające sytuację finansową 
wnioskodawcy/partnera 

zapis: 
„c) Wnioskodawcy/partnerzy, którzy nie są zobowiązani do 
sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości przedkładają: 
� PIT za 2016 oraz 2015 rok lub za lata 2014 - 2016 w przypadku 

projektów objętych pomocą publiczną/ de minimis wraz z 
potwierdzeniem wpływu do właściwego urzędu skarbowego45  lub 

Aktualizacja zapisu. jw. 

                                                           
45 W przypadku wnioskodawców, którzy złożyli PIT za pomocą systemu e-Deklaracje dopuszcza się możliwość złożenia potwierdzenia w formie UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru). Nie stanowi natomiast potwierdzenia 
wpływu do właściwego urzędu skarbowego informacja o wysłaniu korespondencji na podstawie książki nadawczej. 
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„Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług 
i podatku akcyzowym oraz dochodu podatnika w podatku 
dochodowym od osób fizycznych przyjętego do podstawy 
opodatkowania” wystawione przez właściwy urząd skarbowy za 
dwa ostatnie lata obrotowe.  W przypadku projektów objętych 
pomocą publiczną/ de minimis za trzy ostatnie lata obrotowe. W 
przypadku, gdy wnioskodawca/partner w chwili składania wniosku 
nie złożył do urzędu skarbowego deklaracji PIT za ostatni rok 
obrotowy, należy przedłożyć ww. dokumenty za poprzednie trzy 
lata (2013-2015).(…)” 

 
zmieniono na: 
„c) Wnioskodawcy/partnerzy, którzy nie są zobowiązani do 
sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami ustawy 
o rachunkowości przedkładają: 
� PIT za 2016 oraz 2015 rok lub za lata 2014 - 2016 w przypadku 

projektów objętych pomocą publiczną/ de minimis wraz z 
potwierdzeniem wpływu do właściwego urzędu skarbowego47  lub 
CIT-8 za 2016 oraz 2015 rok lub za lata 2014 - 2016 w przypadku 
projektów objętych pomocą publiczną/ de minimis wraz z 
potwierdzeniem wpływu do właściwego urzędu skarbowego48  lub 
„Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług 
i podatku akcyzowym oraz dochodu podatnika w podatku 
dochodowym od osób fizycznych przyjętego do podstawy 
opodatkowania” wystawione przez właściwy urząd skarbowy za 
dwa ostatnie lata obrotowe.  W przypadku projektów objętych 
pomocą publiczną/ de minimis za trzy ostatnie lata obrotowe. W 
przypadku, gdy wnioskodawca/partner w chwili składania wniosku 
nie złożył do urzędu skarbowego deklaracji PIT/CIT-8 za ostatni 
rok obrotowy, należy przedłożyć ww. dokumenty za poprzednie 
trzy lata (2013-2015).(…)” 

                                                           
47 W przypadku wnioskodawców, którzy złożyli PIT za pomocą systemu e-Deklaracje dopuszcza się możliwość złożenia potwierdzenia w formie UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru). Nie stanowi natomiast potwierdzenia 
wpływu do właściwego urzędu skarbowego informacja o wysłaniu korespondencji na podstawie książki nadawczej. 
48 W przypadku wnioskodawców, którzy złożyli CIT za pomocą systemu e-Deklaracje dopuszcza się możliwość złożenia potwierdzenia w formie UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru). Nie stanowi natomiast potwierdzenia 
wpływu do właściwego urzędu skarbowego informacja o wysłaniu korespondencji na podstawie książki nadawczej. 
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8.  jw. 
Rozdział 6, 

Podrozdział 6.2,  
pkt 1 

Zapis: 
„1. Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na 
opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w 
wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów oraz 
złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, 
podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi 
wnioskodawcę/partnera, zawierającego właściwą sumę kontrolną, 
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, 
tj. do dnia 9 marca 2018 r. ”  
 
zmieniono na: 
„1. Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na 
opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w 
wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów oraz 
złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego  wniosku o przyznanie pomocy, 
podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi 
wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej 
w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 9 
marca 2018 r. ”  
 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów. jw. 

9.  jw. Rozdział 7, Podrozdział 
7.2, pkt 8 (Tabela1) 

W tabeli numer 1 zmieniono przyporządkowanie oceniającego w 
przypadku kryterium 1.3 Zasadność realizacji projektu z Eksperta na 
Pracownik/Ekspert. 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów. jw. 

10.  jw. 
Rozdział 7, 

Podrozdział 7.2.4  
pkt 4 

Zapis: 
 
„4. W ramach oceny merytorycznej I stopnia przewidziana jest 
możliwość poprawy/aktualizacji 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 aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej w terminie 7 
dni od dnia otrzymania wezwania oraz wskaże wnioskodawcy 
zakres koniecznej aktualizacji, z zastrzeżeniem że poziom wsparcia 
(procent dofinansowania) nie może ulec zwiększeniu46.” 
 
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 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów. jw. 

                                                           
46

 W wyjątkowych przypadkach IZ RPO WZ może wyrazić zgodę na zwiększenie poziomu dofinansowania, z zastrzeżeniem, że wnioskowany poziom nie może przekroczyć maksymalnego poziomu wskazanego w regulaminie konkursu.  
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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 zwiększeniu49, a 
poprawa/aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej nie doprowadzi do 
zmiany istotnych założeń projektu.” 

11.  jw. 
Rozdział 7, 

Podrozdział 7.2.5  
pkt 10, 11 

W punkcie 10 zapis: 
„10. W przypadku, gdy punktacja w ramach oceny jakościowej 
dokonywana jest na podstawie oświadczenia (deklaracji)  
wnioskodawcy, beneficjent zobowiązany jest do raportowania  w 
zakresie realizacji warunków/osiągnięcia parametrów 
zadeklarowanych w dokumentacji aplikacyjnej. Obowiązek 
raportowania dotyczy okresu realizacji inwestycji oraz okresu 
trwałości projektu.” 
 
zmieniono na: 
„10. W przypadku, gdy punktacja w ramach oceny jakościowej 
dokonywana jest na podstawie zobowiązania wnioskodawcy we 
wniosku o dofinansowanie, beneficjent zobowiązany jest do 
raportowania  w zakresie realizacji warunków/osiągnięcia 
parametrów zadeklarowanych w dokumentacji aplikacyjnej. 
Obowiązek raportowania dotyczy okresu realizacji inwestycji oraz 
okresu trwałości projektu.” 
 
Usunięto punkt 11 o brzmieniu: 
 „11. Jeżeli założone w dokumentacji aplikacyjnej 
warunki/parametry, o których mowa w punkcie 10, nie zostaną 
zrealizowane/osiągnięte, IZ RPO WZ na podstawie ponownej oceny 
kryteriów jakości będzie mogła dokonać korekty dofinansowania 
albo rozwiązać umowę o dofinansowanie50 . 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów. jw. 

12.  jw. Rozdział 10, pkt 5 
Dodano załącznik nr 13: Zakres obowiązków beneficjenta, w 
projektach których przewidziano prowadzenie działalności 
pomocniczej. 

Dodanie zapisów jw. 

                                                           
49

 W wyjątkowych przypadkach IZ RPO WZ może wyrazić zgodę na zwiększenie poziomu dofinansowania, z zastrzeżeniem, że wnioskowany poziom nie może przekroczyć maksymalnego poziomu wskazanego w regulaminie konkursu.  
50 W szczególności gdyby projekt uzyskałyby liczbę punktów niższą od wymaganej do uzyskania dofinansowania w ramach konkursu (poniżej 40% maksymalnej punktacji) lub gdyby obniżenie punktacji spowodowało obniżenie 
klasyfikacji projektu na liście rankingowej poniżej progu gwarantującego otrzymanie dofinansowania. 
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13.  

Załącznik nr 1 do regulaminu 
konkursu: 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 wniosku z 2.0 na wersję 3.0. Aktualizacja zapisów. jw. 

14.  jw. Sekcja E.1 
Dodano wskaźnik produktu „Liczba podmiotów wykorzystujących 
technologie informacyjno – komunikacyjne [szt.].” Aktualizacja zapisów. jw. 

15.  jw. 
Sekcja I. Deklaracja 

wnioskodawcy – 
oświadczenia 

Dotychczasowe oświadczenie o nr 82 o brzmieniu:  
„Zobowiązuję się do: 
1) utrzymania w okresie realizacji projektu zadeklarowanego w 
dokumentacji aplikacyjnej stosunku osób zaangażowanych w 
realizację projektu zamieszkujących obszar rewitalizacji do 
wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu; 
2) przedstawienia na wezwanie IZ RPO WZ umów, na podstawie 
których zaangażowany został personel projektu; 
3) angażowania wykonawców zgodnie z ,odpowiednio, zasadą 
konkurencyjności lub przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych.” otrzymało numer 91. 

Aktualizacja/dodanie 
zapisów. jw. 

16.  
Załącznik nr 3 do regulaminu 

konkursu: Wzór umowy o 
dofinansowanie Projektu 

Załącznik nr 3 do 
regulaminu konkursu: 

Wzór umowy o 
dofinansowanie 

Projektu 
 

Dokonano aktualizacji publikatorów w dokumencie. 
 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów jw. 

17.  jw. § 1 
Definicje 

Usunięto ust. 16 o brzmieniu: 
„16. „MŚP” – należy przez to rozumieć mikro, małe lub średnie 
przedsiębiorstwo w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia 
651/2014;”  
 
W związku z wprowadzeniem powyższego ustępu zmianie uległa 
numeracja ustępów w § 1. 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów jw. 
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18.  jw. 
§ 2 

Przedmiot Umowy 
 

W ust. 8 zapis: 
„8. W przypadku, w którym poziom dofinansowania określony w ust. 
4 nie wyczerpuje maksymalnego poziomu dofinansowania, o który 
wnioskował Beneficjent, Instytucja Zarządzająca RPO WZ może 
zwiększyć poziom dofinansowania do poziomu ________ %24 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu25.”  
 
zmieniono na: 
„8. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO WZ 
może podjąć decyzję o zwiększeniu dofinansowania, o którym mowa 
w ust. 4 na określonych przez siebie zasadach.” 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów jw. 

19.  jw. 

§ 6 
Kwalifikowalność 

wydatków w 
ramach Projektu 

 

W ust. 1 pkt 7 zapis: 
„1. Wydatkiem kwalifikowalnym w ramach Projektu jest wydatek 
spełniający łącznie następujące warunki: (…) 

7) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, 
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z 
danych nakładów,(…)”  

 
zmieniono na: 
„1. Wydatkiem kwalifikowalnym w ramach Projektu jest wydatek 
spełniający łącznie następujące warunki: (…) 

7) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny, 
efektywny i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów,(…)” 

 
W ust. 7 zapis: 
„7. W przypadku Projektu objętego pomocą publiczną wydatki są 
kwalifikowalne, jeżeli rozpoczęcie realizacji Projektu nastąpiło 
najwcześniej w dniu następnym po dniu złożenia w Instytucji 
Zarządzającej RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.” 
 
zmieniono na: 
„7. W przypadku Projektu objętego kategorią pomocy publicznej, dla 
której obowiązuje wymóg wywołania efektu zachęty zgodnie z art. 6 
ust. 2-3 rozporządzenia 651/2014 wydatki są kwalifikowalne, jeżeli 
rozpoczęcie prac nad Projektem nastąpiło najwcześniej w dniu 
następnym po dniu złożenia w Instytucji Zarządzającej RPO WZ 
pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.” 
 
 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów jw. 

                                                           
24 Wstawić właściwe.   
25 Dotyczy projektów, których poziom dofinansowania został pomniejszony z inicjatywy Instytucji Zarządzającej RPO WZ z przyczyn niezależnych od Beneficjenta.   
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W ust. 8 zapis: 
„8. W przypadku Projektu nieobjętego pomocą publiczną, wydatki są 
kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione nie wcześniej niż od dnia 1 
stycznia 2014 r. i nie później niż w dniu zakończenia okresu 
kwalifikowalności wydatków, wskazanego we wniosku o 
dofinansowanie.”  
 
zmieniono na: 
„8. Wydatki są kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione nie 
wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2014 r. i nie później niż w dniu 
zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków, wskazanego we 
wniosku o dofinansowanie.” 

20.  jw. 

§ 7 
Odpowiedzialność i 

zobowiązania 
Beneficjenta 

 

Dodano ust. 20 o brzmieniu: 
„20. Beneficjent zobowiązuje się33 do tego, że część projektu 
realizowana będzie przez podmiot ekonomii społecznej34 , przy 
czym łączna wartość prac lub usług realizowanych przez podmiot 
ekonomii społecznej wyniesie przynajmniej 10% łącznej wartości 
wydatków kwalifikowalnych projektu na dzień złożenia wniosku o 
płatność końcową.” 
 
Dodano ust. 21 o brzmieniu: 
„21. Beneficjent zobowiązuje się35  do stosowania przy udzielaniu 
zamówień w projekcie klauzul społecznych36, przy czym warunek 
zostanie uznany za spełniony, jeśli: 
a) beneficjent udzieli zamówienia z wykorzystaniem klauzul 
społecznych, albo 
b)  beneficjent podejmie dwukrotną próbę udzielenia zamówienia z 
wykorzystaniem klauzul społecznych, jednak postępowania zostaną 
unieważnione ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu lub cena najkorzystniejszej oferty lub 
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
- i jednocześnie wartość zamówień, przy udzielaniu których 
stosowano klauzule społeczne, wyniesie przynajmniej 10% wartości 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów jw. 

                                                           
33 Ustęp 20 stosowany wyłącznie jeśli dotyczy. 
34 W rozumieniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (przyjętego uchwałą nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r.) 
35 Ustęp 21 stosowany wyłącznie jeśli dotyczy. 
36 Na podstawie art. 22 ust. 2 PZP, art. 29 ust. 4 PZP lub art. 20 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej 
dyrektywę 2004/18/WE. 
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całkowitej projektu na dzień złożenia wniosku o płatność końcową.” 
 

21.  jw. 

§ 9 
Dofinansowanie – 

zasady ogólne 
 

W ust. 6 zapis: 
„6. W związku ze stwierdzeniem przed podpisaniem Umowy 
nieprawidłowości w ramach ________36, Instytucja Zarządzająca 
RPO WZ rozliczy we wniosku o płatność wydatki kwalifikowalne 
pomniejszone o kwotę, jaka wynika z konieczności nałożenia korekty 
finansowej zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 
24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej.37”  
 
zmieniono na: 
„6. W związku ze stwierdzeniem przed podpisaniem Umowy 
naruszenia w ramach ________38, Instytucja Zarządzająca RPO 
WZ rozliczy  we wniosku o płatność wydatki kwalifikowalne 
pomniejszone o kwotę, jaka wynika z konieczności nałożenia 
korekty finansowej zgodnie z rozporządzeniem wydanym na 
podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej39.” 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów jw. 

22.  jw. 

§ 24 
Monitoring i 

sprawozdawczość 
 

Dodano ust. 10 o brzmieniu: 
„10. Beneficjent zobowiązuje się do poinformowania Instytucji 
Zarządzającej RPO WZ o sposobie i poziomie realizacji 
zobowiązań, o których mowa w § 7 ust. 20 i 21 we wniosku o 
płatność końcową.” 
 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów jw. 

23.  
Załącznik nr 4 do regulaminu 

konkursu: Wzór porozumienia o 
dofinansowanie Projektu 

Załącznik nr 4 do 
regulaminu konkursu: 
Wzór porozumienia o 

dofinansowanie 
Projektu 

 

Dokonano aktualizacji publikatorów. 
 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów jw. 

24.  jw. § 1 
Definicje 

Usunięto ust. 43 o brzmieniu: 
„43. „wytycznych programowych” – należy przez to rozumieć 
wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WZ, o których mowa w art. 7 
ust. 1 ustawy wdrożeniowej, a w szczególności: 

a) Wytyczne programowe w zakresie kontroli realizacji 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów jw. 

                                                           
36 Należy wskazać umowę zawartą w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego, w stosunku do którego przed podpisaniem Umowy stwierdzono naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.   
37 Jeśli dotyczy.   
38 Należy wskazać umowę zawartą w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego, w stosunku do którego przed podpisaniem Umowy stwierdzono  naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub zasady konkurencyjności. 
39 Jeśli dotyczy. 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 z dnia 07.10.2015 
r.; 

b) Wytyczne programowe w sprawie przechowywania i 
udostępniania dokumentów w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 z dnia 07.10.2015 
r.; 

c) Wytyczne programowe w zakresie monitoringu i 
sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020 z dnia 07.10.2015 r.; 

d) Wytyczne programowe dotyczące nieprawidłowości i 
nadużyć finansowych w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego 2014-2020 z dnia 02.02.2016 r.;” 

 
W ust. 44 zapis: 
„44. „zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć 
datę podpisania ostatniego protokołu potwierdzającego 
bezusterkowy odbiór lub datę później uzyskanego/wystawionego 
dokumentu (w szczególności ostatecznego pozwolenia na 
użytkowanie/dokumentu stwierdzającego brak sprzeciwu wobec 
przystąpienia do użytkowania, dokumentu OT lub innych 
równoważnych dokumentów) w ramach realizowanego Projektu lub 
datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu, w 
zależności od tego co nastąpiło później;” 
 
zmieniono na: 
„44.  „zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć 
datę podpisania ostatniego protokołu potwierdzającego odbiór lub 
datę później uzyskanego/wystawionego dokumentu lub datę 
poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu, w zależności od 
tego co nastąpiło później;” 

25.  jw. 

§ 2 
Przedmiot 

Porozumienia 
 

W ust. 4 dodano punkt  3 o brzmieniu: 
„3) w tym: 

a) dofinansowanie kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich 
Projektu do kwoty ______ zł, (słownie: _________), 

b) dofinansowanie kwalifikowalnych kosztów pośrednich 
Projektu do kwoty ______ zł, (słownie: _________).” 

 
Dodano ust. 8 o brzmieniu: 
„8. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO WZ 
może podjąć decyzję o zwiększeniu dofinansowania, o którym mowa 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów jw. 
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w ust. 4 na określonych przez siebie zasadach.” 
 

26.  jw. 

§ 5 
Kwalifikowalność 

wydatków w 
ramach Projektu 

 

W ust. 7 zapis: 
„7. W przypadku Projektu nieobjętego pomocą publiczną, wydatki są 
kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione nie wcześniej niż od dnia 1 
stycznia 2014 r. i nie później niż w dniu zakończenia okresu 
kwalifikowalności wydatków, wskazanego we wniosku o 
dofinansowanie.” 
 
zmieniono na: 
„7. W przypadku Projektu objętego kategorią pomocy publicznej, dla 
której obowiązuje wymóg wywołania efektu zachęty zgodnie z art. 6 
ust. 2-3 rozporządzenia 651/2014, wydatki są kwalifikowalne, jeżeli 
rozpoczęcie prac nad Projektem nastąpiło najwcześniej w dniu 
następnym po dniu złożenia w Instytucji Zarządzającej RPO WZ 
pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.” 
 
Dodano ust. 8 o brzmieniu: 
„8. Wydatki są kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione nie 
wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2014 r. i nie później niż w dniu 
zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków, wskazanego we 
wniosku o dofinansowanie.” 
 
W związku z wprowadzeniem powyższych zmian zmianie uległa 
numeracja ustępów w  § 5. 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów jw. 
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27.  jw. 

§ 6 
Odpowiedzialność i 

zobowiązania 
Beneficjenta 

 

W ust. 5 zapis: 
„5. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem naboru, 
wytycznymi horyzontalnymi oraz wytycznymi programowymi.” 
 
zmieniono na: 
„5. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem naboru i 
wytycznymi.” 
 
W ust. 6 zapis: 
„6. Beneficjent zobowiązuje się śledzić zmiany wytycznych 
horyzontalnych i stosować aktualne wytyczne horyzontalne. 
Publikacja wytycznych horyzontalnych odbywa się zgodnie z art. 5 
ust. 5 ustawy wdrożeniowej.” 
 
zmieniono na: 
„6. Beneficjent zobowiązuje się śledzić zmiany wytycznych i 
stosować aktualne wytyczne. Publikacja wytycznych odbywa się 
zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.” 
 
Usunięto ust. 7 o brzmieniu: 
„7. Beneficjent zobowiązuje się śledzić zmiany wytycznych 
programowych i stosować aktualne wytyczne programowe. 
Publikacja wytycznych programowych odbywa się na stronie 
internetowej Programu oraz na Portalu.” 
 
W związku z wprowadzeniem powyższej zmiany zmianie uległa 
numeracja ust. w § 6. 
 
W dotychczasowym ust. 8 zapis: 
„8. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu lub po 
podpisaniu Porozumienia wersja wytycznych horyzontalnych lub 
wytycznych programowych wprowadza rozwiązania korzystniejsze 
dla Beneficjenta, stosuje się je w odniesieniu do wydatków 
kwalifikowalnych poniesionych przed wejściem w życie nowej wersji 
wytycznych. Powyższe nie ma zastosowania do wydatków 
kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność dotychczas 
zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ.” 
 
zmieniono na: 
„7. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu lub po 
podpisaniu Porozumienia wersja wytycznych wprowadza 
rozwiązania korzystniejsze dla Beneficjenta, stosuje się je w 
odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych poniesionych przed 
wejściem w życie nowej wersji wytycznych. Powyższe nie ma 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów jw. 
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zastosowania do wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach 
o płatność dotychczas zatwierdzonych przez Instytucję 
Zarządzającą RPO WZ.” 
 
W dotychczasowym ust. 9 zapis: 
„9. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą 
starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, 
racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasad optymalnego doboru 
metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, 
Regulaminem naboru, wytycznymi horyzontalnymi, wytycznymi 
programowymi oraz w sposób, który zapewni prawidłową i 
terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie jego celów oraz 
wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie.” 
 
zmieniono na: 
„8. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z należytą 
starannością, w szczególności ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, 
racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasad optymalnego doboru 
metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, 
Regulaminem naboru, wytycznymi oraz w sposób, który zapewni 
prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie jego 
celów oraz wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie.” 
 
W dotychczasowym ust. 14 zapis: 
„14. W przypadku, gdy okoliczności będące przedmiotem 
oświadczenia wskazanego w ust. 14 ulegną zmianie, Beneficjent 
zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Instytucji 
Zarządzającej RPO WZ, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 
zaistnienia tych okoliczności.” 
 
zmieniono na: 
„13. W przypadku, gdy okoliczności będące przedmiotem 
oświadczenia wskazanego w ust. 12 ulegną zmianie, Beneficjent 
zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Instytucji 
Zarządzającej RPO WZ, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 
zaistnienia tych okoliczności.” 
 
Dodano ust. 17 o brzmieniu: 
„17. Beneficjent zobowiązuje się18 do tego, że część projektu 

                                                           
18 Ustęp 17 stosowany wyłącznie jeśli dotyczy. 
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realizowana będzie przez podmiot ekonomii społecznej19, przy czym 
łączna wartość prac lub usług realizowanych przez podmiot 
ekonomii społecznej wyniesie przynajmniej 10% łącznej wartości 
wydatków kwalifikowalnych projektu na dzień złożenia wniosku o 
płatność końcową.” 
 
Dodano ust. 18 o brzmieniu: 
„18. Beneficjent zobowiązuje się20 do stosowania przy udzielaniu 
zamówień w projekcie klauzul społecznych21, przy czym warunek 
zostanie uznany za spełniony, jeśli: 
a) beneficjent udzieli zamówienia z wykorzystaniem klauzul 
społecznych, albo 
b)   beneficjent podejmie dwukrotną próbę udzielenia zamówienia z 
wykorzystaniem klauzul społecznych, jednak postępowania zostaną 
unieważnione ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu lub cena najkorzystniejszej oferty lub 
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  
- i jednocześnie wartość zamówień, przy udzielaniu których 
stosowano klauzule społeczne, wyniesie przynajmniej 10% wartości 
całkowitej projektu na dzień złożenia wniosku o płatność końcową.” 

28.  jw. 

§ 7 
Zasady i terminy 

składania 
harmonogramu 
płatności oraz 

wniosków o płatność 
 

W ust. 10 w punkcie 3 zapis: 
„3) protokoły potwierdzające bezusterkowy odbiór lub później 
uzyskane/wystawione dokumenty (w szczególności dokumenty OT i 
inne równoważne dokumenty), jeżeli Instytucja Zarządzająca RPO 
WZ wezwie do ich złożenia,” 
 
zmieniono na: 
„3) protokoły potwierdzające odbiór lub później 
uzyskane/wystawione dokumenty (w szczególności dokumenty OT i 
inne równoważne dokumenty), jeżeli Instytucja Zarządzająca RPO 
WZ wezwie do ich złożenia,” 
 
W ust. 10 w punkcie 4 zapis: 
„4) w przypadku wniosku o płatność końcową – dokumenty 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów jw. 

                                                           
19 W rozumieniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (przyjętego uchwałą nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r.) 
20 Ustęp 18 stosowany wyłącznie jeśli dotyczy. 
21 Na podstawie art. 22 ust. 2 PZP, art. 29 ust. 4 PZP lub art. 20 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej 
dyrektywę 2004/18/WE. 
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potwierdzające zakończenie realizacji Projektu oraz w przypadku, 
gdy w ramach Projektu zaplanowano roboty budowlane, ostateczne 
pozwolenie na użytkowanie/dokument stwierdzający brak sprzeciwu 
wobec przystąpienia do użytkowania,” 
 
zmieniono na: 
„4) w przypadku wniosku o płatność końcową – dokumenty 
potwierdzające zakończenie realizacji Projektu,” 
 
 
Usunięto ust. 15 o brzmieniu: 
„15. Wydatki kwalifikowalne poniesione przed datą zawarcia 
Porozumienia Beneficjent zobowiązuje się wykazać w pierwszym 
składanym do Instytucji Zarządzającej RPO WZ wniosku o płatność.” 
 
W związku z powyższą zmianą zmianie uległa numeracja ust. w § 7. 
 

29.  jw. 

§ 8 
Dofinansowanie 

 

W ust. 3 w punkcie 6 zapis: 
„6) w przypadku Projektu realizowanego w formule „Zaprojektuj i 
wybuduj” rozliczenie wydatków objętych formułą „Zaprojektuj i 
wybuduj” uzależnione jest dodatkowo od wywiązania się 
Beneficjenta z obowiązków wskazanych w § 9 Porozumienia,” 
 
zmieniono na: 
„6) w przypadku Projektu realizowanego w całości lub w części w 
formule „Zaprojektuj i wybuduj” rozliczenie wydatków uzależnione 
jest dodatkowo od wywiązania się Beneficjenta z obowiązków 
wskazanych w § 9 Porozumienia,” 
 
W ust. 6 zapis: 
„6. W związku ze stwierdzeniem przed podpisaniem Porozumienia 
nieprawidłowości w ramach ________23 , Instytucja Zarządzająca 
RPO WZ rozliczy we wniosku o płatność wydatki kwalifikowalne 
pomniejszone o kwotę, jaka wynika z konieczności nałożenia korekty 
finansowej zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 
24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej24.” 
 
zmieniono na: 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów jw. 

                                                           
23 Należy wskazać umowę zawartą w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego, w stosunku do którego przed podpisaniem Umowy stwierdzono  naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
24 Jeśli dotyczy. 
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„6. W związku ze stwierdzeniem przed podpisaniem Porozumienia 
naruszenia w ramach ________23 , Instytucja Zarządzająca RPO 
WZ rozliczy we wniosku o płatność wydatki kwalifikowalne 
pomniejszone o kwotę, jaka wynika z konieczności nałożenia korekty 
finansowej zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 
24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej.24” 

30.  jw. 

§ 9 
Rozliczenie wydatków 

dla Projektu 
realizowanego w formule 
„Zaprojektuj i wybuduj” 

 

W ust. 1 zapis: 
„1. Zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ wniosku o 
płatność w przypadku Projektu realizowanego w formule „Zaprojektuj 
i wybuduj” możliwe jest po stwierdzeniu, że Projekt spełnia wymogi 
zgodności z: (…)” 
 
zmieniono na: 
„1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie z: (…)” 
 
Dodano ust. 2 o brzmieniu: 
„2. Rozliczenie wydatków w przypadku Projektu realizowanego w 
całości lub w części w formule „Zaprojektuj i wybuduj” możliwe jest 
po stwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ, że Projekt 
spełnia wymogi zgodności z Prawem budowlanym.” 
 
W związku z powyższą zmianą zmianie uległa numeracja ust. w § 9 
 
W dotychczasowym ust. 2, zapis: 
„2. W przypadku, gdy wszystkie wymagane przez Instytucję 
Zarządzającą RPO WZ dokumenty niezbędne do stwierdzenia 
spełnienia przez Projekt wymogów określonych w ust. 1 nie zostały 
przedłożone przed podpisaniem Porozumienia, Beneficjent 
zobowiązuje się przekazać kompletną dokumentację Projektu oraz 
wszelkie wymagane prawem pozwolenia na realizację Projektu, 
przygotowane w zgodności z przepisami wynikającymi z 
dokumentów wskazanych w ust. 1, do oceny przez Instytucję 
Zarządzającą RPO WZ, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
ostatniego z ww. dokumentów, jednak nie później niż w ciągu ____ 
miesięcy od podpisania Porozumienia. Na uzasadniony wniosek 
Beneficjenta wyrażony w formie pisemnej ww. terminy mogą zostać 
przedłużone przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ na czas 
oznaczony. 
3. Instytucja Zarządzająca RPO WZ, po otrzymaniu dokumentów, o 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów jw. 

                                                           
23 Należy wskazać umowę zawartą w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego, w stosunku do którego przed podpisaniem Umowy stwierdzono  naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub zasady konkurencyjności. 
24 Jeśli dotyczy. 
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których mowa w ust. 2, dokonuje ich oceny w terminie ___ dni od 
dnia otrzymania kompletnej dokumentacji lub wzywa Beneficjenta do 
uzupełnienia dokumentów w terminie przez siebie wskazanym, przy 
czym termin ten na uzasadniony wniosek Beneficjenta wyrażony w 
formie pisemnej może zostać przedłużony przez Instytucję 
Zarządzającą RPO WZ na czas oznaczony. W przypadku 
konieczności wezwania Beneficjenta do uzupełnienia braków bieg 
terminu oceny zostaje przerwany. 
4. Instytucja Zarządzająca RPO WZ może wydać zalecenia 
dotyczące poprawy dokumentów lub przeprowadzonych procedur, w 
celu osiągnięcia zgodności z przepisami wynikającymi z aktów 
prawnych wskazanych w ust. 1. 
5. Po wdrożeniu zaleceń, o których mowa w ust. 4, Beneficjent 
przekazuje dokumenty w terminie ___ dni od daty otrzymania 
ostatniego z dokumentów, a Instytucja Zarządzająca RPO WZ 
dokonuje ich ponownej oceny, na zasadach określonych w ust. 3. 
6. O wynikach oceny, o której mowa w ust. 3 i 5, Instytucja 
Zarządzająca RPO WZ informuje Beneficjenta w formie pisemnej.” 
 
zmieniono na: 
„3. W przypadku, gdy wszystkie wymagane przez Instytucję 
Zarządzającą RPO WZ dokumenty niezbędne do stwierdzenia 
spełnienia przez Projekt wymogów określonych w ust. 2 nie zostały 
przedłożone przed podpisaniem Porozumienia, Beneficjent 
zobowiązuje się przekazać wszelkie wymagane prawem pozwolenia 
na realizację Projektu, uzyskane w zgodności z przepisami 
wskazanymi w ust. 2, do oceny przez Instytucję Zarządzającą RPO 
WZ, w terminie 7 dni od daty otrzymania ostatniego z ww. 
dokumentów, jednak nie później niż w ciągu ____ miesięcy od 
podpisania Porozumienia. Na uzasadniony wniosek Beneficjenta 
wyrażony w formie pisemnej ww. terminy mogą zostać przedłużone 
przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ na czas oznaczony.” 
„4. Instytucja Zarządzająca RPO WZ, po otrzymaniu dokumentów, o 
których mowa w ust. 3, dokonuje ich oceny w terminie ___ dni od 
dnia otrzymania kompletnej dokumentacji lub wzywa Beneficjenta do 
uzupełnienia dokumentów w terminie przez siebie wskazanym, przy 
czym termin ten na uzasadniony wniosek Beneficjenta wyrażony w 
formie pisemnej może zostać przedłużony przez Instytucję 
Zarządzającą RPO WZ na czas oznaczony. W przypadku 
konieczności wezwania Beneficjenta do uzupełnienia braków bieg 
terminu oceny zostaje przerwany. 
5. Instytucja Zarządzająca RPO WZ może wydać zalecenia 
dotyczące poprawy dokumentów lub przeprowadzonych procedur, w 
celu osiągnięcia zgodności z przepisami wynikającymi z aktów 
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prawnych wskazanych w ust. 2. 
6. Po wdrożeniu zaleceń, o których mowa w ust. 5, Beneficjent 
przekazuje dokumenty w terminie ___ dni od daty otrzymania 
ostatniego z dokumentów, a Instytucja Zarządzająca RPO WZ 
dokonuje ich ponownej oceny, na zasadach określonych w ust. 4. 
7. O wynikach oceny, o której mowa w ust. 4, Instytucja 
Zarządzająca RPO WZ informuje Beneficjenta w formie pisemnej.” 
 
Usunięto dotychczasowy ust. 8 o brzmieniu: 
„8. W przypadku, gdy tylko część Projektu realizowana jest w 
formule „Zaprojektuj i wybuduj” ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do 
tej części.” 

31.  jw. 
§ 16 

Informacja i promocja 
 

W ust. 3 dodano punkt 1 o brzmieniu: 
1) znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej27, 
 
W związku z wprowadzeniem powyższą zmianą zmianie uległa 
numeracja w ust. 3 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów jw. 

32.  jw. 

§ 17 
Monitoring i 

sprawozdawczość 
 

Dodano ust. 10 o brzmieniu: 
„10. Beneficjent zobowiązuje się do poinformowania Instytucji 
Zarządzającej RPO WZ o sposobie i poziomie realizacji zobowiązań, 
o których mowa w § 6 ust. 17 i 18 we wniosku o płatność końcową.” 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów. jw. 

33.  jw. § 18 
 

W ust. 10 zapis: 
„10. Beneficjent wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w 
jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza je 
Instytucji Zarządzające RPO WZ do pracy w SL2014. Zgłoszenie 
ww. osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest 
dokonywane na podstawie wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie 
dostępu dla osoby uprawnionej określonego w wytycznych 
horyzontalnych. Wnioski osób uprawnionych stanowią załącznik nr 3 
do Porozumienia. Zmiana załącznika nr 3 nie wymaga formy aneksu 
do Porozumienia.” 
 
zmieniono na: 
„10. Beneficjent wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w 
jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza je 
Instytucji Zarządzające RPO WZ do pracy w SL2014. Zgłoszenie 
ww. osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest 
dokonywane na podstawie wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie 
dostępu dla osoby uprawnionej określonego w wytycznych. Wnioski 
osób uprawnionych stanowią załącznik nr 3 do Porozumienia. 
Zmiana załącznika nr 3 nie wymaga formy aneksu do 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów jw. 

                                                           
27 Dotyczy wyłącznie materiałów w wersji pełnokolorowej. Postanowienie znajduje zastosowanie do umów o dofinansowanie podpisanych od dnia 1 stycznia 2018 r. 
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Porozumienia.” 

34.  jw. 

§ 24 
Rozwiązanie 
Porozumienia 

 

W ust. 1 w punkcie 2 zapis: 
„2) Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu, realizuje lub 
zrealizował go w sposób niezgodny z Porozumieniem, Regulaminem 
naboru, przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, 
wytycznymi horyzontalnymi, wytycznymi programowymi,” 
 
zmieniono na: 
„2) Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu, realizuje lub 
zrealizował go w sposób niezgodny z Porozumieniem, Regulaminem 
naboru, przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, 
wytycznymi,” 
 
W ust. 1 w punkcie 8 zapis: 
„8) Beneficjent nie przedłożył w terminie kompletnej lub poprawionej 
dokumentacji, o której mowa w § 9 ust. 2 oraz 5 Porozumienia lub 
przedstawiona dokumentacja została przez Instytucję Zarządzająca 
RPO WZ oceniona negatywnie,” 
 
zmieniono na:  
„8) Beneficjent nie przedłożył w terminie kompletnej lub poprawionej 
dokumentacji, o której mowa w § 9 ust. 3 oraz 6 Porozumienia lub 
przedstawiona dokumentacja została przez Instytucję Zarządzająca 
RPO WZ oceniona negatywnie,” 
 
W ust. 1 w punkcie 9 zapis  
„9) Beneficjent wykorzystał dofinansowanie w całości lub w części 
na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z 
Porozumieniem, Regulaminem naboru, przepisami prawa unijnego 
oraz prawa krajowego, wytycznymi horyzontalnymi, wytycznymi 
programowymi,” 
 
zmieniono na: 
„9) Beneficjent wykorzystał dofinansowanie w całości lub w części 
na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z 
Porozumieniem, Regulaminem naboru, przepisami prawa unijnego 
oraz prawa krajowego, wytycznymi,” 
 
W ust. 1 w punkcie 21 zapis: 
„21) Beneficjent w dniu podpisania Porozumienia podlegał 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów jw. 
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wykluczeniu na podstawie przepisów wskazanych § 6 ust. 14  
Porozumienia32. 
zmieniono na:  
„21) Beneficjent w dniu podpisania Porozumienia podlegał 
wykluczeniu na podstawie przepisów wskazanych § 6 ust. 12  
Porozumienia.” 

35.  jw. 

§ 26 
Postanowienia 

końcowe 
 

W ust. 1 zapis: 
„1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie 
mają w szczególności odpowiednie przepisy prawa unijnego oraz 
prawa krajowego, wytyczne horyzontalne, wytyczne programowe, a 
także obowiązujące odpowiednie reguły, zasady i postanowienia 
wynikające z Programu, SOOP, wytycznych i informacji Instytucji 
Zarządzającej RPO WZ, dostępnych na stronie internetowej 
Programu.” 
 
zmieniono na: 
„1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie 
mają w szczególności odpowiednie przepisy prawa unijnego oraz 
prawa krajowego, wytyczne, a także obowiązujące odpowiednie 
reguły, zasady i postanowienia wynikające z Programu, SOOP, i 
informacji Instytucji Zarządzającej RPO WZ, dostępnych na stronie 
internetowej Programu.” 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów. jw. 

36.  

Załącznik nr 5 do regulaminu 
konkursu: Dokumenty niezbędne do 

przygotowania umowy o 
dofinansowanie  

Załącznik nr 5 do 
regulaminu konkursu: 
Dokumenty niezbędne 

do przygotowania 
umowy o 

dofinansowanie  

W punkcie 7 zapis: 
„7. Wniosek o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby 
uprawnionej w 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: 
„7. 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.” 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów 

jw. 

37.  

Załącznik nr 13 do regulaminu 
konkursu: Zakres obowiązków 

beneficjenta, w projektach których 
przewidziano prowadzenie 
działalności pomocniczej. 

Załącznik nr 13 do 
regulaminu konkursu: 
Zakres obowiązków 

beneficjenta, w 
projektach których 

przewidziano 
prowadzenie 

Dodano załącznik nr 13 do regulaminu konkursu „Zakres 
obowiązków beneficjenta, w projektach których przewidziano 
prowadzenie działalności pomocniczej.” 
 

Dodanie zapisów jw. 

                                                           
32  
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działalności 
pomocniczej. 

38.  

Załącznik nr 5 do 
umowy/porozumienia o 

dofinansowanie projektu: 
 Zasady w zakresie udzielania 

zamówień w projektach 
realizowanych w ramach 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego  
Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Załącznik nr 5 do 
umowy/porozumienia o 

dofinansowanie 
projektu: Zasady w 
zakresie udzielania 

zamówień w projektach 
realizowanych w 

ramach Regionalnego 
Programu 

Operacyjnego  
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
2014-2020 

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

 
Wersja 7.0 zostaje zastąpiona wersją 6.1. 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów. jw. 

 

39.  

Regulamin konkursu w ramach 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego  

2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 
Infrastruktura publiczna, Działanie 

9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze 
fizycznej, gospodarczej i społecznej 

ubogich społeczności i obszarów 
miejskich i wiejskich – wersja 1.0 

(październik 2017 r.) 

Strona tytułowa 
Zmieniono wersję Regulaminu konkursu z wersji 1.0 (październik 
2017 r.) na wersję 2.0 (styczeń 2018 r.). Aktualizacja zapisu. 10.01.2018 r. 

40.  jw. Rozdział 1, 
Podrozdział 1.1, pkt 1 Zmieniono wersję SOOP z 25.0 na 27.0 Aktualizacja zapisu. jw. 

41.  jw. 

Rozdział 1, 
Podrozdział 1.2,  

Zasady przyznania 
dofinansowania 

pkt 1 
ppkt c), h), i) 

W punkcie 1 ppkt c) zapis: 
„c) będące rozszerzeniem – uzupełnieniem działań o charakterze 
społecznym, realizowanych w ramach wsparcia EFS w osiach 
priorytetowych VI, VII i VIII; rozstrzygająca o wsparciu będzie tu 
komplementarność projektów składanych do realizacji w ramach 
działania 9.3 z projektami realizowanymi ze wsparcia EFS,” 

Aktualizacja/dodanie 
zapisów. jw. 
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zmieniono na: 
„c) będące rozszerzeniem – uzupełnieniem działań o charakterze 
społecznym, planowanych do realizacji w ramach wsparcia EFS w 
osiach priorytetowych VI, VII i VIII; rozstrzygająca o wsparciu będzie 
tu komplementarność projektów składanych do realizacji w ramach 
działania 9.3 z projektami planowanymi do realizacji ze wsparcia 
EFS,” 
 
Dodano podpunkt h) o brzmieniu: 
„h) w przypadku których korzystanie z produktów wytworzonych w 
wyniku realizacji będzie możliwe bezpośrednio po zakończeniu 
projektu (uwaga: jeżeli możliwość wykorzystywania infrastruktury 
zależy od np. wydania decyzji administracyjnej nadającej 
podmiotowi określony status , wpisu do odpowiedniego rejestru, to 
odpowiednie dokumenty należy przedłożyć najpóźniej wraz z 
wnioskiem o płatność końcową)3.” 
 
Dodano podpunkt i) o brzmieniu: 
 
„i) w przypadku, których wnioskodawca posiada, bądź zapewni 
zasoby techniczne, kadrowe i wiedzę gwarantujące uruchomienie 
funkcjonowania infrastruktury po zakończeniu projektu4.” 
 
W związku z dodaniem zapisów zmianie uległa numeracja 
dotychczasowego podpunktu h). 

42.  jw. 
Rozdział 3, 

Podrozdział 3.2,  
pkt 1 ppkt c) 

Zmieniono wersję SOOP z 25.0 na 27.0 
 Aktualizacja zapisu. jw. 

43.  jw. 
Rozdział 4, 

pkt 9 (Tabela nr 1), pkt 
11, 14, 19 

W punkcie 9 (tabela nr 1 - wskaźniki rezultatu) zmieniono definicję 
wskaźnika „Zaangażowanie mieszkańców obszaru rewitalizacji  w 
realizację projektu (faza inwestycyjna)”  
 
Zapis: 
„Wskaźnik określa zaangażowanie mieszkańców obszaru 
rewitalizacji w realizację projektu. Wskaźnik dotyczy wyłącznie fazy 
inwestycyjnej (nie efektów projektu) i odzwierciedla stosunek liczby 
mieszkańców zaangażowanych w realizację projektu do liczby 

Aktualizacja/zmiana 
zapisów jw. 

                                                           
3 Np. status zakładu aktywności zawodowej 
4 W wyjątkowych przypadkach IZ RPO WZ może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu złożenia ww. dokumentów na etap kontroli na zakończenie realizacji projektu. 
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wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu. 
Zaangażowanie określane jest na postawie stosownych umów (w 
szczególności umowy u pracę).  
Wnioskodawca w uzasadnieniu wartości docelowej wskaźnika 
powinien podać: liczbę mieszkańców obszaru rewitalizacji 
zaangażowanych w realizację projektu i całkowitą liczbę osób 
zaangażowanych w realizację projektu.  
Należy również wskazać, na podstawie jakich umów zatrudnieni 
będą mieszkańcy oraz inne osoby zaangażowane w realizację 
projektu. 
Wskaźnik określa liczbę osób zatrudnionych (w ekwiwalencie 
pełnego czasu pracy – EPC).” 
 
zmieniono na: 
„Wskaźnik określa zaangażowanie mieszkańców obszaru 
rewitalizacji w realizację projektu. Wskaźnik dotyczy wyłącznie fazy 
inwestycyjnej (nie efektów projektu) i odzwierciedla stosunek liczby 
mieszkańców obszaru rewitalizacji zaangażowanych w realizację 
projektu do liczby wszystkich osób zaangażowanych w realizację 
projektu. Zaangażowanie określane jest na postawie stosownych 
umów (np. umowy u pracę, umowy cywilnoprawne, umowy 
wolontariatu).  
Wnioskodawca w uzasadnieniu wartości docelowej wskaźnika 
powinien podać: liczbę mieszkańców obszaru rewitalizacji 
zaangażowanych w realizację projektu i całkowitą liczbę osób 
zaangażowanych w realizację projektu.  
Należy również wskazać, na podstawie jakich umów zatrudnieni 
będą mieszkańcy oraz inne osoby zaangażowane w realizację 
projektu. 
Wskaźnik powinien zostać wybrany w przypadku, gdy już na etapie 
ubiegania się o dofinansowanie wnioskodawca jest w stanie 
precyzyjnie  określić docelową liczbę osób zaangażowanych w 
realizację projektu. W liczbie wszystkich osób zaangażowanych w 
realizację należy uwzględnić osoby zatrudnione przez wykonawców 
zewnętrznych oraz osoby angażowane w realizację projektu przez 
wnioskodawcę (mogą to być np. pracownicy wnioskodawcy 
wykonujący roboty budowlane, członkowie zespołu projektowego, 
wolontariusze).” 
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W punkcie 9 (tabela nr 1 - wskaźniki rezultatu) zmieniono definicję 
wskaźnika „Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji zatrudnionych 
w wyniku realizacji projektu”. 
 
Zapis: 
„Wskaźnik określa liczbę miejsc pracy stworzonych w wyniku 
realizacji projektu (po zakończeniu fazy inwestycyjnej), które zostaną 
obsadzone przez mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy 
uzyskają zatrudnienie.  
Wskaźnik określa liczbę osób zatrudnionych (w ekwiwalencie 
pełnego czasu pracy – EPC).” 
 
zmieniono na: 
„Wskaźnik określa liczbę mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy 
będą zatrudnieni w wyniku realizacji projektu.  
Przez zatrudnienie rozumie się wykonywanie pracy na podstawie 
stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę 
nakładczą zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o Promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Wnioskodawca powinien określić podstawę zatrudnienia, określić i 
uzasadnić wymiar zatrudnienia oraz udowodnić związek realizacji 
projektu z zatrudnieniem mieszkańca obszaru rewitalizacji (np. gdy 
w wyniku realizacji projektu utworzone zostało nowe miejsce pracy 
lub utrzymane zostało miejsce pracy, które bez realizacji projektu 
zostałoby zlikwidowane). Zatrudnienie mieszkańców obszaru 
rewitalizacji powinno mieć charakter trwały. 
 
W punkcie 11 w tabeli dodano wskaźnik rezultatu bezpośredniego” 
„Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji zatrudnionych w wyniku 
realizacji projektu” 
 
W punkcie 14 zapis: 
„14. Beneficjent/partner powinien osiągnąć wskaźniki rezultatu 
najpóźniej w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu 
oraz utrzymać je w okresie trwałości projektu.” 
 
zmieniono na: 
„14. Beneficjent/partner powinien osiągnąć wskaźniki rezultatu 
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najpóźniej w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu 
oraz utrzymać je w okresie trwałości projektu43”. 
 
W punkcie 15 zapis: 
„15. Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania IZ RPO WZ w 
formie pisemnej w terminie 30 dni po upływie 12 miesięcy od 
zakończenia realizacji projektu o rzeczywistym poziomie realizacji 
wskaźników rezultatu.” 
 
zmieniono na: 
„15. Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania IZ RPO WZ w 
formie pisemnej w terminie 30 dni po upływie 12 miesięcy od 
zakończenia realizacji projektu o rzeczywistym poziomie realizacji 
wskaźników rezultatu44.” 
 
Dodano punkt 19 o brzmieniu: 
 
„19. Zasady, o których mowa w punkcie 17 nie dotyczą wskaźników 
rezultatu „Zaangażowanie mieszkańców obszaru rewitalizacji w 
realizację projektu (faza inwestycyjna)” oraz „Liczba mieszkańców 
obszaru rewitalizacji zatrudnionych w wyniku realizacji projektu”. W 
przypadku tych wskaźników konsekwencje niezrealizowania założeń 
określonych we wniosku o dofinansowanie zostały opisane w 
podrozdziale 7.2.5, pkt. 11.” 
 

44.  jw. Rozdział 5, pkt 4, ppkt 
1) 

Zapis: 
„- Załącznik nr 2 : Dokumenty potwierdzające sytuację finansową 
wnioskodawcy/partnera  
 
„a) W przypadku JST wymagane jest złożenie: 
� bilansu za rok poprzedni. 

Jeśli wnioskodawca nie dysponuje jeszcze bilansem za rok 
poprzedni, powinien we wniosku o dofinansowanie w sekcji I 
wypełnić oświadczenie o ich dostarczeniu niezwłocznie po 
opracowaniu, ale nie później niż przed podpisaniem umowy o 

Aktualizacja zapisów. jw. 

                                                           
43 Nie dotyczy wskaźnika „Zaangażowanie mieszkańców obszaru rewitalizacji w realizację projektu (faza inwestycyjna)” 
44 W przypadku wskaźnika „Zaangażowanie mieszkańców obszaru rewitalizacji w realizację projektu (faza inwestycyjna)” informację o realizacji wskaźnika należy podać we wniosku o płatność 
końcową, natomiast w przypadku wskaźnika „Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji zatrudnionych w wyniku realizacji projektu” dodatkowo informować o zmianach w zakresie zatrudnienia w 
okresie trwałości projektu. 
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dofinansowanie oraz dołączyć bilans za rok przedostatni.  
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną/de minimis 
wnioskodawcy zobowiązani są złożyć bilans za 3 poprzednie 
lata. (…)” 

 
zmieniono na: 
„- Załącznik nr 2 : Dokumenty potwierdzające sytuację finansową 
wnioskodawcy/partnera  
 
„a) W przypadku JST wymagane jest złożenie: 
� bilansu za rok poprzedni. 

Jeśli wnioskodawca nie dysponuje jeszcze bilansem za rok 
poprzedni, powinien we wniosku o dofinansowanie w sekcji I 
wypełnić oświadczenie o dostarczeniu dokumentów za ostatni 
zamknięty rok niezwłocznie po ich opracowaniu, ale nie 
później niż przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz 
dołączyć bilans za rok przedostatni.  
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną/de minimis 
wnioskodawcy zobowiązani są złożyć bilans za 3 poprzednie 
lata. (…)” 

45.  jw. Rozdział 5, pkt 4, ppkt 
2) 

Zapis: 
 
„- Załącznik nr 6.5:  Dokumenty potwierdzające posiadanie środków 
na współfinansowanie projektu. Wnioskodawca przedstawia: 
a) w przypadku JST: 
umowa dotacji, dokumenty potwierdzające przyznanie subwencji itp. 
(jeśli dotyczy).” 
 
 
 
zmieniono na: 
 
„- Załącznik nr 6.5:  Dokumenty potwierdzające posiadanie środków 
na współfinansowanie projektu. Wnioskodawca przedstawia: 
� w przypadku JST: 

a) uchwałę budżetową na dany rok w przypadku projektu 
realizowanego w danym roku, 
b) wieloletnią prognozę finansową w przypadku projektu 
realizowanego dłużej niż rok: 
c) umowę dotacji, dokumenty potwierdzające przyznanie 
subwencji itp. (jeśli dotyczy). 

Aktualizacja zapisu. jw. 



Regulamin konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
Konkurs nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17 

Strona 33 z 43 

 

W przypadku dokumentów, o których mowa w punktach a i b należy 
wyłącznie podać link do aktualnego dokumentu na stronie BIP.” 

46.  jw. 
Rozdział 6, 

Podrozdział 6.1, pkt 1, 
2 

Zapis: 
„1. Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do IZ RPO WZ w 
terminie naboru projektów, tj. od 1 grudnia 2017 r. do 1 lutego 
2018 r.” 
„2. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji 
elektronicznej należy opublikować w LSI2014 do 1 lutego 2018 r. 
do godz. 15:00. ” 
 
zmieniono na: 
„1. Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do IZ RPO WZ w 
terminie naboru projektów, tj. od 1 grudnia 2017 r. do 2 marca 
2018 r.”   
„2. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji 
elektronicznej należy opublikować w LSI2014 do 2 marca 2018 r. 
do godz. 15:00.” 
 

Zmiana zapisów jw. 

47.  jw. 
Rozdział 6, 

Podrozdział 6.2, pkt 1, 
2 

Zapis: 
„1. Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na 
opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w 
wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów oraz 
złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, 
podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi 
wnioskodawcę/partnera, zawierającego właściwą sumę kontrolną, 
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, 
tj. do dnia 8 lutego 2018 r.”  
„2. W przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego lub u 
innego operatora pocztowego, pisemny wniosek o przyznanie 
pomocy musi wpłynąć do IZ RPO WZ do dnia 8 lutego 2018 r.”  
 
zmieniono na: 
„1. Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na 
opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w 
wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów oraz 
złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, 

Zmiana zapisów jw. 
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podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi 
wnioskodawcę/partnera, zawierającego właściwą sumę kontrolną, 
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, 
tj. do dnia 9 marca 2018 r.”  
„2. W przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego lub u 
innego operatora pocztowego, pisemny wniosek o przyznanie 
pomocy musi wpłynąć do IZ RPO WZ do dnia 9 marca 2018 r.”  

48.  jw. Rozdział 7, 
Podrozdział 7.1, pkt 2 

Zapis: 
„2. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj/czerwiec 
2018 r. Termin ten w uzasadnionych przypadkach może być 
wydłużony.” 
 
zmieniono na: 
„2. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2018 
r. Termin ten w uzasadnionych przypadkach może być wydłużony.” 

Zmiana zapisów jw. 

49.  jw. 
Rozdział 7, 

Podrozdział 7.2, pkt 8, 
Tabela nr 1 

W tabeli nr 1 dokonano aktualizacji przypisania poszczególnych 
kryteriów oceny do oceniającego (Pracownik/Ekspert). Aktualizacja zapisów. jw. 

50.  jw. 
Rozdział 7, 

Podrozdział 7.2.1, 
punkt 3 

Zapis: 
„3. Wezwanie, o którym mowa powyżej 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: 
„3. Wezwanie, o którym mowa powyżej 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.” 
 

Zmiana zapisów. jw. 
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51.  jw. Rozdział 7, 
Podrozdział 7.2.2, pkt 4 

Zapis: 
„4. Wezwanie, o którym mowa powyżej 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: 
„4. Wezwanie, o którym mowa powyżej 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.” 
 

Zmiana zapisów. jw. 

52.  jw. Rozdział 7, 
Podrozdział 7.2.3, pkt 3 

Zapis: 
„3. Wezwanie, o którym mowa powyżej 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: 
„3. Wezwanie, o którym mowa powyżej 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.” 
 

Zmiana zapisów. jw. 

53.  jw. 
Rozdział 7, 

Podrozdział 7.2.4, pkt 6 

Zapis: 
„6. Wezwanie, o którym mowa powyżej 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: 
„6. Wezwanie, o którym mowa powyżej zostanie dostarczone 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów. jw. 
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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.” 
 

54.  jw. 
Rozdział 7, 

Podrozdział 7.2.5, pkt 
10 

Zapis: 
„10. W przypadku, gdy punktacja w ramach oceny jakościowej 
dokonywana jest na podstawie oświadczenia (deklaracji) 
wnioskodawcy43, beneficjent zobowiązany jest do raportowania  w 
zakresie realizacji warunków/osiągnięcia parametrów 
zadeklarowanych w dokumentacji aplikacyjnej. Obowiązek 
raportowania dotyczy okresu realizacji inwestycji oraz okresu 
trwałości projektu.” 
 
zmieniono na: 
„10. W przypadku, gdy punktacja w ramach oceny jakościowej 
dokonywana jest na podstawie oświadczenia (deklaracji) 
wnioskodawcy, beneficjent zobowiązany jest do raportowania  w 
zakresie realizacji warunków/osiągnięcia parametrów 
zadeklarowanych w dokumentacji aplikacyjnej. Obowiązek 
raportowania dotyczy okresu realizacji inwestycji oraz okresu 
trwałości projektu.” 

Aktualizacja zapisu. jw. 

55.  jw. Rozdział 8, 
pkt 2 

Zapis: 
„2. Przed podpisaniem umowy wnioskodawca zostanie wezwany do 
złożenia, w wyznaczonym przez IZ RPO WZ terminie, niezbędnych 
do jej sporządzenia dokumentów. Lista dokumentów niezbędnych 
do przygotowania umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 4 
do niniejszego regulaminu.” 
 
 
zmieniono na: 
„2. Przed podpisaniem umowy wnioskodawca zostanie wezwany do 
złożenia, w wyznaczonym przez IZ RPO WZ terminie, niezbędnych 
do jej sporządzenia dokumentów. Lista dokumentów niezbędnych 
do przygotowania umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 5 
do niniejszego regulaminu.” 
 

Aktualizacja zapisu. jw. 

                                                           
43 Kryterium 4.1 (komplementarność z EFS, partnerstwo), kryterium 4.2 (zaangażowanie mieszkańców, miejsca pracy),  kryterium 4.4 (zaangażowanie PES, stosowanie klauzul społecznych). 
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56.  jw. Rozdział 8, 
pkt 13 

Zapis: 
„13. Szczegółowe zasady dotyczące zabezpieczeń należytego 
wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie 
znajdują się w dokumencie Zasady dotyczące zabezpieczenia 
należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o 
dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 
stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.” 
 
zmieniono na: 
„13. Szczegółowe zasady dotyczące zabezpieczeń należytego 
wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie 
znajdują się w dokumencie Zasady dotyczące zabezpieczenia 
należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o 
dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 
stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.” 

Aktualizacja zapisu. jw. 

57.  jw. 
Rozdział 9, 

Podrozdział 9.1,  
pkt 5, ppkt 1) 

Zapis: 
„1) płatności zaliczkowej/ych – stanowiącej/ych określoną część 
kwoty dofinansowania przyznanego w umowie, wypłacaną 
beneficjentowi na podstawie wniosku o płatność przez Płatnika lub 
IZ RPO WZ w jednej lub kilku transzach, przeznaczoną na 
sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją 
projektu przed ich dokonaniem i rozliczaną w kolejnych wnioskach o 
płatność,” 
 
zmieniono na: 
„1) płatności zaliczkowej/ych – stanowiącej/ych określoną część 
kwoty dofinansowania przyznanego w umowie, wypłacaną 
beneficjentowi na podstawie wniosku o płatność przez Płatnika lub 
IZ RPO WZ w jednej lub kilku transzach, przeznaczoną na 
sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją 
projektu przed ich dokonaniem i rozliczaną w kolejnych wnioskach o 
płatność: 
• w przypadku projektów objętych pomocą publiczną/pomocą de 
minimis całkowita kwota zaliczki, o jaką może wnioskować 
beneficjent w ramach projektu, stanowi maksymalnie 90% wysokości 
dofinansowania; maksymalna wysokość jednej transzy nie może być 
większa niż 40% wartości dofinansowania wskazanego w umowie o 
dofinansowanie, 
• w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną/pomocą de 
minimis całkowita kwota zaliczki, o jaką może wnioskować 
beneficjent w ramach projektu, stanowi maksymalnie 90% wysokości 
dofinansowania; maksymalna wysokość jednej transzy nie może być 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów. jw. 
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większa niż 45% wartości dofinansowania wskazanego w umowie o 
dofinansowanie;” 

58.  jw. 
Rozdział 9, 

Podrozdział 9.1,  
pkt 7 

Zapis: 
„7. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków i trybu udzielania 
zaliczek w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz 
objętych pomocą publiczną/pomocą de minimis określają dokumenty 
stanowiące odpowiednio załącznik nr 7 i 8 do niniejszego 
regulaminu pn. Zasady w zakresie warunków i trybu udzielania oraz 
rozliczania zaliczek w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.” 
 
zmieniono na: 
„7. Szczegółowe zapisy dotyczące warunków i trybu udzielania 
zaliczek w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną oraz 
objętych pomocą publiczną/pomocą de minimis określa dokument 
stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu pn. Zasady w 
zakresie warunków i trybu udzielania oraz rozliczania zaliczek w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020.” 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów. jw. 

59.  jw. 
Rozdział 10, 

pkt 5 

W ramach załączników dodano: 
 
„- Załącznik nr 4: Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z 
załącznikami,” 
 
Dotychczasowe załączniki od nr 4-6 otrzymały odpowiednio numery 
od 5 – 7. 
 
W ramach załączników usunięto: 
„- Załącznik nr 8: Zasady w zakresie warunków i trybu udzielania 
oraz rozliczania zaliczek w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
(wersja 4.0) - dla projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą 
de minimis.” 
 
Dokonano korekty tytułu załącznika nr 7, który po wprowadzeniu 
powyższych zmian otrzymał nr 8. 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów. jw. 
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60.  

Załącznik nr 1 do regulaminu 
konkursu: 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 wniosku z 1.0 na wersję 2.0. Aktualizacja zapisów. jw. 

61.  jw. Sekcja A.3 

Zapis: 
„(…)UWAGA! W ramach konkursu nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-
001/17  wnioskodawca ma możliwość realizacji jedynie projektu o 
stacjonarnym charakterze.” 
 
zmieniono na: 
„(…)UWAGA! W ramach konkursu nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-
002/17  wnioskodawca ma możliwość realizacji jedynie projektu o 
stacjonarnym charakterze.” 

Aktualizacja zapisów. jw. 

62.  jw. Sekcja B.11 

Zapis: 
„W przypadku gdy projekt, o którego dofinansowanie ubiega się 
wnioskodawca, jest powiązany z innymi zrealizowanymi lub 
planowanymi do realizacji projektami, w tym finansowanymi z 
funduszy strukturalnych, należy wskazać niniejsze projekty oraz 
opisać jaki charakter ma to powiązanie. 
W szczególności należy odwołać się do komplementarności projektu 
względem innych projektów realizowanych przez Wnioskodawcę, 
tzn. czy realizacja projektu w sposób znaczący i bezpośredni 
uzupełnia efekty innego projektu. 
 
UWAGA: dla projektów realizowanych w ramach działania 9.3 
sformułowano zastrzeżenie, iż wsparcie ze środków EFRR będzie 
rozszerzeniem – uzupełnieniem działań o charakterze społecznym, 
realizowanych w ramach wsparcia EFS w osiach priorytetowych VI, 
VII i VIII. Rozstrzygająca o wsparciu będzie tu komplementarność 
projektów składanych do realizacji w ramach działania 9.3 z 
projektami realizowanymi przez wnioskodawcę lub inny podmiot ze 
wsparcia EFS.” 
 
zmieniono na: 
„Dla projektów realizowanych w ramach działania 9.3 sformułowano 
zastrzeżenie, iż wsparcie ze środków EFRR będzie rozszerzeniem – 
uzupełnieniem działań o charakterze społecznym, przewidzianych 
do realizacji w ramach wsparcia EFS w osiach priorytetowych VI, VII 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów. jw. 
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i VIII. Rozstrzygająca o wsparciu będzie tu komplementarność 
projektów składanych do realizacji w ramach działania 9.3 z 
projektami przewidzianymi do realizacji przez wnioskodawcę lub 
inny podmiot ze wsparcia EFS. Należy wskazać: 
− w ramach jakiej z ww. osi priorytetowych wnioskodawca bądź 

inny podmiot planuje złożyć wniosek o dofinansowanie, 
− opisać czy realizacja ww. projektu w sposób znaczący i 

bezpośredni uzupełnia efekty projektu składanego w ramach 
działania 9.3., 

− należy opisać jaki charakter ma powiązanie projektu składanego 
w ramach VI, VII i VIII osi priorytetowej do projektu składanego w 
ramach działania 9.3. 

 
UWAGA:  
Dodatkowo na potrzeby oceny kryterium Odpowiedniość 
/Adekwatność / Trafność (Komplementarność EFS) należy opisać 
oraz wskazać czy: 
1. składany projekt w ramach działania 9.3 jest komplementarny z 

przedsięwzięciami planowanymi do realizacji ze środków EFS 
przez wnioskodawcę lub inny  podmiot, dla których nie został 
złożony wniosek ale zostały ujęte w programie rewitalizacji 
znajdującym się w Wykazie Programów Rewitalizacji 
Województwa Zachodniopomorskiego, a operator programu 
rewitalizacji zobowiązał się, że zostaną złożone, jeśli tak to: 

− czy ww. projekt w sposób znaczący i bezpośredni 
uzupełnia efekty projektu składanego w ramach  działania 
9.3., 

− jaki charakter ma powiązanie projektu planowanego do 
realizacji w ramach EFS w stosunku do projektu 
składanego w ramach działania 9.3. 

2. składany projekt w ramach działania 9.3 jest komplementarny z 
przedsięwzięciami, dla których wnioskodawca bądź inny podmiot 
złożył wniosek dofinansowanie ze środków EFS , jeśli tak to: 

− czy realizacja ww. projektu w sposób znaczący i 
bezpośredni uzupełnia efekty projektu składanego w 
ramach  działania 9.3., 

− jaki charakter ma powiązanie projektu złożonego w 
ramach EFS w stosunku do projektu składanego w 
ramach działania 9.3. 

3. składany projekt w ramach działania 9.3 jest komplementarny z 
przedsięwzięciami w trakcie realizacji bądź zrealizowanymi 
przez wnioskodawcę lub inny podmiot ze środków EFS, jeśli tak 
to: 
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− czy ww. projekt w sposób znaczący i bezpośredni 
uzupełnia efekty projektu składanego w ramach działania 
9.3., 

− jaki charakter ma powiązanie projektu w trakcie 
realizacji/zrealizowanego w ramach EFS w stosunku do 
projektu składanego w ramach działania 9.3.” 

 

63.  jw. Sekcja D.2, pkt 4 
 

Zapis: 
„4. opisać w jaki sposób projekt będzie miał wpływ na ograniczenie 
problemów społecznych występujących na terenie rewitalizowanego 
obszaru w zakresie (ubóstwa, bezrobocia, sieroctwa, bezdomności, 
przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo 
wychowawczych, problemów wynikających ze starości, problemów 
wynikających z długotrwałej  i ciężkiej choroby, uzależnień 
(alkoholizmu lub narkomanii);” 
 
zmieniono na: 
„4. opisać w jaki sposób oraz na ograniczenie jakich problemów 
społecznych występujących na terenie rewitalizowanego obszaru w 
zakresie: ubóstwa, bezrobocia, sieroctwa, bezdomności, przemocy 
w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, 
problemów wynikających ze starości, problemów wynikających z 
długotrwałej  i ciężkiej choroby, uzależnień (alkoholizmu lub 
narkomanii) projekt będzie miał wpływ;” 
 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów. jw. 

64.  jw. Sekcja D.7  

W sekcji dodano zapis: 
„UWAGA: W ramach konkursu nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17 
nie ma możliwości wsparcia projektu, który nie spełnia Zasad 
wskazanych w sekcji D.7.1-D.7.2.” 

Aktualizacja zapisu. jw. 

65.  jw. Sekcja D.10  

W sekcji dodano zapis: 
„W przypadku projektów w ramach, których korzystanie z produktów 
wytworzonych w wyniku realizacji będzie możliwe bezpośrednio po 
zakończeniu projektu (uwaga: jeżeli możliwość wykorzystywania 
infrastruktury zależy od np. wydania decyzji administracyjnej 
nadającej podmiotowi określony status2, wpisu do odpowiedniego 
rejestru, to odpowiednie dokumenty należy przedłożyć najpóźniej 
wraz z wnioskiem o płatność końcową3).” 

Aktualizacja zapisu. jw. 

                                                           
2 Np. status zakładu aktywności zawodowej 
3 W wyjątkowych przypadkach IZ RPO WZ może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu złożenia ww. dokumentów na etap kontroli na zakończenie realizacji projektu. 
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66.  jw. Sekcja G.5.1 

Zapis: 
„W niniejszym konkursie w projektach generujących dochód po ich 
ukończeniu dofinansowanie ustala się w oparciu o…” 
 
Zmieniono na: 
„W niniejszym konkursie w projektach generujących dochód po ich 
ukończeniu dofinansowanie ustala się w oparciu o metodę luki w 
finansowaniu.” 

Aktualizacja zapisów. jw. 

67.  jw. 
Sekcja I. Deklaracja 

wnioskodawcy – 
oświadczenia 

Z listy oświadczeń usunięto oświadczenie nr 29 oraz  87 o 
brzmieniu: 
 
„29. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu oraz 
Wskazówkami i zasadami wraz z załącznikami do ww. dokumentów i 
akceptuję zasady i warunki w nich zawarte.” 
 
„87. Oświadczam, że nie otrzymałem dofinansowania, nie ubiegam i 
nie będę się ubiegał o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020 na realizację projektu, którego 
przedmiot określony został w niniejszym wniosku.” 
 
Do listy oświadczeń dodano oświadczenie nr 58 oraz 59 o 
brzmieniu: 
„58. Oświadczam, że na realizację przedmiotowego projektu nie 
ubiegam się oraz nie będę ubiegać się o dofinansowanie ze 
środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.” 
„59. Oświadczam, że na realizację przedmiotowego projektu żaden z 
partnerów nie ubiega się oraz nie będzie ubiegać się o 
dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.” 
 

Aktualizacja zapisów. jw. 

68.  
Załącznik nr 4 do regulaminu 

konkursu: Wzór porozumienia o 
dofinansowanie Projektu 

Załącznik nr 4 do 
regulaminu konkursu: 
Wzór porozumienia o 

dofinansowanie 
Projektu 

 

Dodano Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu: 
- Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu: Wzór porozumienia o 
dofinansowanie Projektu 

Dodanie załącznika jw. 

69.  

Załącznik nr 8 do regulaminu 
konkursu: Zasady w zakresie  

warunków i trybu udzielania oraz 
rozliczania zaliczek   

w ramach Regionalnego Programu 

Załącznik nr 8 do 
regulaminu konkursu: 

Zasady w zakresie  
warunków i trybu 
udzielania oraz 

Wprowadzono jednolity dokument dla wszystkich typów 
wnioskodawców i wszystkich typów projektów.  

Ujednolicenie 
załącznika jw. 
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Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 

 

rozliczania zaliczek   
w ramach 

Regionalnego 
Programu 

Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
2014-2020 

  

70.  

Załącznik nr 5 do 
umowy/porozumienia o 

dofinansowanie projektu: 
 Zasady w zakresie udzielania 

zamówień w projektach 
realizowanych w ramach 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego  
Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Załącznik nr 5 do 
umowy/porozumienia o 

dofinansowanie 
projektu: Zasady w 
zakresie udzielania 

zamówień w projektach 
realizowanych w 

ramach Regionalnego 
Programu 

Operacyjnego  
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
2014-2020 

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

 
Wersja 6.0 zostaje zastąpiona wersją 7.0. 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów. jw. 

 
 


