REJESTR ZMIAN DO:
Regulaminu naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, styczeń 2017 r.
Oś Priorytetowa 5 Zrównoważony transport
Działanie 5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych
Rozdział/
Lp.

Nazwa dokumentu

Podrozdział/

Opis zmiany

punkt/

Uzasadnienie zmiany

Data wprowadzenia

Aktualizacja zapisu

23 stycznia

strona
1.

Regulamin naboru dla
działania 5.5 w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 20142020 (wersja 1.0)

Strona tytułowa

2.

Jw.

Podstawy prawne

3.

Jw.

Słownik pojęć,

Zmieniono wersję Regulaminu naboru dla działania 5.5 z 1.0 na 2.0.

2017 r.

Punkt 21

W całym dokumencie zaktualizowano publikatory dotyczące poszczególnych aktów
prawnych.
Zapis:
wydatek kwalifikowalny – koszt lub wydatek poniesiony w związku z realizacją projektu
w ramach RPO WZ, który kwalifikuje się do refundacji, rozliczenia (w przypadku systemu
zaliczkowego) zgodnie z umową o dofinansowanie;
Zmieniono na:
wydatek kwalifikowalny – koszt lub wydatek poniesiony w związku z realizacją projektu
w ramach RPO WZ, który spełnia kryteria refundacji, rozliczenia (w przypadku
systemu zaliczkowego) zgodnie z umową o dofinansowanie;

4.

Jw.

Rozdział 1,
Podrozdział 1.2,
Punkt 7

Zapis:
Wsparcia nie mogą uzyskać projekty fizycznie ukończone (w przypadku robót
budowlanych) lub w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed
przedłożeniem do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, niezależnie od
tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez
wnioskodawcę/beneficjenta dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy
rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia pisemnego wniosku o przyznanie
pomocy nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.
Zmieniono na:
Wsparcia nie mogą uzyskać projekty fizycznie ukończone (w przypadku robót
budowlanych) lub w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed
przedłożeniem do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, niezależnie od

Aktualizacja zapisów

Jw.

Aktualizacja zapisu w
związku ze zmianą
Wytycznych Ministra
Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności
wydatków
w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz
Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 z dnia
19 września 2016 r.

Jw.

Jw.

Jw.
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tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez
wnioskodawcę/beneficjenta dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy
rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia pisemnego wniosku o przyznanie
pomocy nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług przewidzianych do realizacji
w jego zakresie rzeczowym.
5.

Jw.

Rozdział 3
Podrozdział 3.4,
Punkt 2 lit. a

Zapis:
poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych
projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu
Spójności lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych,
Zmieniono na:
całkowite lub częściowe, więcej niż jednokrotne poświadczenie, zrefundowanie lub
rozliczenie tego samego wydatku w ramach dofinansowania lub wkładu własnego
tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy
strukturalnych lub Funduszu Spójności lub/oraz dotacji z krajowych środków
publicznych,

6.

Jw.

Rozdział 3
Podrozdział 3.5
Punkt I
Podpunkt 5

Zapis:
Wydatki poniesione w ramach udzielonych zamówień dodatkowych i uzupełniających,
spełniających przesłanki wskazane w PZP oraz po ich uprzedniej akceptacji przez IZ
RPO WZ, pod warunkiem, że zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków
oraz są niezbędne do realizacji projektu.

Aktualizacja zapisu w
związku ze zmianą
Wytycznych Ministra
Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności
wydatków
w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz
Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 z dnia
19 września 2016 r.

Jw.

Aktualizacja zapisu w
związku z nowelizacją
ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień
publicznych

Jw.

Jw.

Jw.

Zmieniono na:
Wydatki poniesione w ramach udzielonych zamówień dodatkowych i uzupełniających,
spełniających przesłanki wskazane w PZP oraz po ich uprzedniej akceptacji przez IZ
RPO WZ, pod warunkiem, że zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków
oraz są niezbędne do realizacji projektu - w odniesieniu do postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia
22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).
7.

Jw.

Rozdział 3
Podrozdział 3.5
Punkt I
Podpunkt 6

Dodano podpunkt 6 o treści:
Wydatki poniesione w ramach realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót
budowlanych
od
dotychczasowego
wykonawcy,
nieobjętych
zamówieniem
podstawowym oraz zamówień udzielonych dotychczasowemu wykonawcy usług lub
robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót
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budowlanych, spełniających przesłanki wskazane w ustawie Pzp oraz po ich uprzedniej
akceptacji przez IZ RPO WZ, pod warunkiem, że zostały poniesione w okresie
kwalifikowalności wydatków oraz są niezbędne do realizacji projektu - w odniesieniu do
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po dniu wejścia w
życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).
8.

Jw.

Rozdział 3

Dotychczasowe podpunkty 6-11 otrzymują numerację 7-12.

Aktualizacja zapisu

Jw.

Aktualizacja zapisu w
związku ze zmianą
Wytycznych Ministra
Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności
wydatków
w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz
Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 z dnia
19 września 2016 r.

Jw.

Aktualizacja zapisu w
związku ze zmianą
Wytycznych Ministra
Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności
wydatków
w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz
Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 z dnia
19 września 2016 r.

Jw.

Podrozdział 3.5
9.

Jw.

Rozdział 3
Podrozdział 3.5

Zapis:
opłaty notarialne,

Punkt I
Podpunkt 8
lit. a)

10.

Jw.

Rozdział 3
Podrozdział 3.6,
Punkt 2, lit. l

Zmieniono na:
opłaty notarialne (z wyłączeniem opłat notarialnych bezpośrednio związanych z
nabyciem nieruchomości),

Zapis:
wydatki poniesione na funkcjonowanie komisji rozjemczych, wydatki związane ze
sprawami sądowymi (w tym wydatki związane z przygotowaniem i obsługą prawną spraw
sądowych) oraz koszty realizacji ewentualnych orzeczeń wydanych przez sąd bądź
komisje rozjemcze,
Zmieniono na:
koszty postępowania sądowego, wydatki związane z przygotowaniem i obsługą prawną
spraw sądowych oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie komisji rozjemczych,
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11.

Jw.

Rozdział 3
Podrozdział 3.6,
Punkt 2, lit. o

Zapis:

Jw.

Jw.

transakcje dokonane w gotówce, których wartość przekracza równowartość 15 000 euro
przeliczonych na złote polskie według średniego kursu walut obcych ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc,
w którym dokonano transakcji – bez względu na liczbę wynikających z danej
transakcji płatności, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 584, ze zm.),
Zmieniono na:
transakcje dokonane w gotówce, których wartość przekracza równowartość kwoty, o
której mowa w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, ze zm.),

12.

Jw.

Rozdział 3
Podrozdział 3.6,
Punkt 2, lit. p

Zapis:

Aktualizacja zapisu

Jw.

Aktualizacja zapisu w
związku ze zmianą
Wytycznych Ministra
Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności
wydatków
w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz
Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 z dnia
19 września 2016 r.

Jw.

wydatki związane z czynnością techniczną polegającą na wypełnieniu formularza
wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, z zastrzeżeniem warunków
określonych w podrozdziale 3.5 pkt 1 niniejszego regulaminu,
Zmieniono na:
wydatki poniesione na przygotowanie i wypełnienie formularza wniosku o
dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, z zastrzeżeniem warunków określonych w
podrozdziale 3.5 pkt 1 niniejszego regulaminu,

13.

Jw.

Rozdział 3
Podrozdział 3.6,
Punkt 2, lit. s

Zapis:
rozliczenie notą obciążeniową zakupu rzeczy będącej własnością beneficjenta/partnera
lub prawa przysługującego beneficjentowi/partnerowi
Zmieniono na:
rozliczenie notą obciążeniową zakupu środka trwałego będącego własnością
beneficjenta/partnera lub prawa przysługującego beneficjentowi/partnerowi
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14.

Jw.

Rozdział 5,
Punkt 4,
Podpunkt b),
Załącznik 4

Zapis:

Aktualizacja zapisu

Jw.

Aktualizacja zapisu

Jw.

Aktualizacja zapisu

Jw.

Załącznik nr 4: Decyzje dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz dokumenty zezwalające na realizację inwestycji.
Zmieniono na:
Załącznik nr 4: Decyzje dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz dokumenty zezwalające na realizację inwestycji (jeśli dotyczy).

15.

Jw.

Rozdział 6

Zapis:

Punkt 6.2,

W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np.
pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IZ RPO WZ
najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu (z uwzględnieniem zapisów
podrozdziału 6.1 pkt 2.).

Podpunkt 5

Zmieniono na:
W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa w pkt 5,
pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IZ RPO WZ najpóźniej w
terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.
16.

Jw.

Rozdział 7,
Podrozdział 7.2.1,
Punkt 5

Zapis:
W przypadku konieczności dokonania uzupełnienia lub poprawy dokumentacji
aplikacyjnej, z uwagi na niespełnienie przez wnioskodawcę kryteriów administracyjności,
będących przedmiotem niniejszej oceny, IZ RPO WZ wezwie wnioskodawcę do
uzupełnienia lub poprawy dokumentacji. Poprawy/uzupełnienia należy dokonać w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem negatywnej oceny spełniania
danego kryterium.
Zmieniono na:
W przypadku konieczności dokonania uzupełnienia lub poprawy dokumentacji
aplikacyjnej, z uwagi na niespełnienie przez wnioskodawcę kryteriów administracyjności,
będących przedmiotem niniejszej oceny, IZ RPO WZ wezwie wnioskodawcę do
uzupełnienia lub poprawy dokumentacji. Poprawy/uzupełnienia należy dokonać w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W szczególnych, uzasadnionych
przypadkach, kiedy brak możliwości dokonania uzupełnienia lub poprawy
dokumentacji w terminie 7 dni wynika z okoliczności niezależnych od
wnioskodawcy, na pisemny wniosek wnioskodawcy złożony w terminie, IZ RPO
WZ może wydłużyć termin na dokonanie poprawy lub uzupełnienia na czas
oznaczony.
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17.

Jw.

Rozdział 7,
Podrozdział 7.2.1,
Punkt 9

Zapis:

Aktualizacja zapisu

Jw.

Aktualizacja zapisu

Jw.

Aktualizacja zapisu

Jw.

W przypadku nadania przesyłki z ww. oświadczeniem, u operatora innego niż ten, o
którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), musi ono wpłynąć do IZ RPO WZ w
terminie wskazanym w pkt 5.
Zmieniono na:
W przypadku nadania przesyłki z ww. oświadczeniem, u operatora innego niż ten, o
którym mowa powyżej, musi ono wpłynąć do IZ RPO WZ w terminie wskazanym w pkt 5.

18.

Jw.

Rozdział 7,
Podrozdział 7.2.2,
Punkt 4

Zapis:
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
zwiększeniu. Niedokonanie aktualizacji dokumentacji w wyznaczonym terminie będzie
skutkować negatywną oceną projektu.
Zmieniono na:
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
zwiększeniu. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek
wnioskodawcy złożony w terminie, IZ RPO WZ ma możliwość wydłużyć termin na
dokonanie aktualizacji na czas oznaczony. Niedokonanie aktualizacji dokumentacji
w wyznaczonym terminie będzie skutkować negatywną oceną projektu.

19.

Jw.

Rozdział 7,
Podrozdział 7.2.2,
Punkt 14

Zapis:
W przypadku nadania przesyłki z ww. oświadczeniem, u operatora innego niż ten, o
którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), ww. oświadczenie musi wpłynąć do IZ
RPO WZ w terminie wskazanym w pkt 4.
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Zmieniono na:
W przypadku nadania przesyłki z ww. oświadczeniem, u operatora innego niż ten, o
którym mowa powyżej, ww. oświadczenie musi wpłynąć do IZ RPO WZ w terminie
wskazanym w pkt 4.
20.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
konkursu: Wzór wniosku
o dofinansowanie projektu z
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Strona tytułowa

dodano zapis:

aktualizacja zapisu

Jw.

Aktualizacja zapisu w
związku ze zmianą
Wytycznych Ministra
Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności
wydatków
w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz
Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 z dnia
19 września 2016 r.

Jw.

Jw.

Jw.

Szczecin, wersja 2.0

w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 2014
– 2020
wraz z instrukcją wypełniania
21.

Jw.

Informacje ogólne

Zapis:
Zasadne jest również zapoznanie się z odpowiednimi wytycznymi lub projektami tych
wytycznych, wydanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, przede wszystkim z
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r.
Zmieniono na:
Zasadne jest również zapoznanie się z odpowiednimi wytycznymi lub projektami tych
wytycznych, wydanymi przez Ministra Rozwoju, przede wszystkim z Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.

22.

Jw.

Słownik pojęć

Zapis:
wydatek kwalifikowalny – koszt lub wydatek poniesiony w związku z realizacją projektu
w ramach RPO WZ, który kwalifikuje się do refundacji, rozliczenia (w przypadku
systemu zaliczkowego) zgodnie z umową o dofinansowanie;
Zmieniono na:
wydatek kwalifikowalny – koszt lub wydatek poniesiony w związku z realizacją projektu
w ramach RPO WZ, który spełnia kryteria refundacji, rozliczenia (w przypadku systemu
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zaliczkowego) zgodnie z umową o dofinansowanie;
23.

Jw.

Punkt G.3. Koszty
pośrednie

Zapis:

Aktualizacja zapisu

Jw.

W ramach naboru RPZP.05.05.00-IZ.00-32-001/16 istnieje możliwość uwzględnienia
kosztów pośrednich. Należy zaznaczyć pole „Dodaj zadanie z kosztami pośrednimi” (jeśli
dotyczy).
Koszty pośrednie to wydatki kwalifikowalne niezbędne do realizacji projektu, ale
niedotyczące bezpośrednio głównego celu projektu. Zakres wydatków możliwych do
uwzględnienia w ramach kosztów pośrednich został określony w Regulaminie naboru.
Koszty pośrednie podlegają rozliczeniu stawką ryczałtową w wysokości stanowiącej
łącznie nie więcej niż 2% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.
Wszystkie koszty pośrednie zaplanowane w projekcie należy ująć jako jedną pozycję w
budżecie projektu.
UWAGA: W przypadku projektów generujących dochód kwotę wydatków pośrednich
należy skorygować o wskaźnik luki
w finansowaniu/zryczałtowanej procentowej stawki dochodu.
Zmieniono na:
W ramach naboru RPZP.05.05.00-IZ.00-32-001/16 istnieje możliwość uwzględnienia
kosztów pośrednich. Należy zaznaczyć pole „Dodaj zadanie z kosztami pośrednimi” (jeśli
dotyczy).
Koszty pośrednie to wydatki kwalifikowalne niezbędne do realizacji projektu, ale
niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu. Zakres wydatków możliwych
do uwzględnienia w ramach kosztów pośrednich został określony w Regulaminie naboru.
Koszty pośrednie podlegają rozliczeniu stawką ryczałtową w wysokości stanowiącej
łącznie nie więcej niż 2% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.
Wszystkie koszty pośrednie zaplanowane w projekcie należy ująć jako jedną pozycję w
budżecie projektu.
Sekcja G.3 wypełniana jest częściowo automatycznie.
UWAGA: W przypadku projektów generujących dochód kwotę wydatków pośrednich
należy skorygować o wskaźnik luki w finansowaniu/zryczałtowanej procentowej stawki
dochodu.
W konsekwencji wprowadzonych zmian, część pól w tabelach w sekcji G.3. dotyczących
nazwy i terminu realizacji zadania, karty wydatku, harmonogramu wydatku, wypełniana
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jest automatycznie.
24.

Załącznik nr 1b do
Regulaminu naboru:

Cały dokument wraz
z załącznikami

Instrukcja przygotowania
studium wykonalności dla
projektów inwestycyjnych
ubiegających się o wsparcie z
EFRR w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego
25.

Załącznik nr 3 do Regulaminu
naboru

Podstawy prawne

Zmieniono wersję Instrukcji przygotowania studium wykonalności dla projektów
inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z 4.0 na 5.0.

Aktualizacja zapisów

Jw.

W całym dokumencie zaktualizowano akty prawne i wytyczne horyzontalne.

Aktualizacja zapisów

Jw.

Zapis:

Aktualizacja zapisów

Jw.

Aktualizacja zapisów

Jw.

Wzór umowy o
dofinansowanie projektu
26.

Jw.

§ 3 ust. 5

Rozliczenie kosztów pośrednich odbywa się poprzez rozliczenie we wniosku o płatność,
o którym mowa w § 8 ust. 8 pkt, 1), 3), 5), 6), 8) Umowy, takiej wysokości kosztów
pośrednich, obliczonych na podstawie poniesionych, udokumentowanych i
zatwierdzonych w ramach tego wniosku o płatność kosztów bezpośrednich, w proporcji
jaka wynika ze stawki ryczałtowej, o której mowa w ust. 1.
Zmieniono na:
Rozliczenie kosztów pośrednich odbywa się poprzez rozliczenie we wniosku o płatność,
o którym mowa w § 8 ust. 8 pkt, 1), 3), 4), 5), 6), 8) Umowy, takiej wysokości kosztów
pośrednich, obliczonych na podstawie poniesionych, udokumentowanych i
zatwierdzonych w ramach tego wniosku o płatność kosztów bezpośrednich, w proporcji
jaka wynika ze stawki ryczałtowej, o której mowa w ust. 1.
27.

Jw.

§ 26 ust. 13

Zapis:
Kontrolerzy upoważnionych instytucji, mają w szczególności prawo:
1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem
imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór
powierzonych do przetwarzania danych osobowych i przeprowadzenia
niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności
przetwarzania danych osobowych z Umową,
2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do
ustalenia stanu faktycznego:
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a)
b)

28.

Jw.

§ 28 ust.3 pkt 1

wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających
bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu
informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.

Zmieniono na:
Kontrolerzy upoważnionych instytucji, mają w szczególności prawo:
1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem
imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór
powierzonych do przetwarzania danych osobowych i przeprowadzenia
niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności
przetwarzania danych osobowych z Umową,
2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do
ustalenia stanu faktycznego,
3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni
związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii,
4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego
służącego do przetwarzania danych osobowych.
Zapis:
Za datę płatności końcowej, o której mowa w ust. 1, uznaje się:
1) w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową
Beneficjentowi przekazywane są środki – datę przelewu na rachunek
bankowy Beneficjenta.

Aktualizacja zapisów

Jw.

Aktualizacja zapisów

Jw.

Zmieniono na:
Za datę płatności końcowej, o której mowa w ust. 1, uznaje się:
1) w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową
Beneficjentowi przekazywane są środki – datę obciążenia rachunku
bankowego Płatnika lub Instytucji Zarządzającej RPO WZ.
29.

Załącznik nr 5 do umowy o
dofinansowanie:
Zasady w zakresie udzielania
zamówień w projektach
realizowanych w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 20142020

Cały dokument

Zmieniono wersję Zasad w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 (z wersji 4.0 na 5.0).
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