
 

REJESTR ZMIAN DO: 

Regulaminu naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, wersja 4.0 (projekty, dla których wezwanie do złożenia 

wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 22 listopada 2017 r.) 

Oś Priorytetowa 5 Zrównoważony transport  

Działanie 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg 

wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem 

Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany Uzasadnienie zmiany Data wprowadzenia 

1. 1 Zał. nr 3 do Regulaminu 
naboru: Wzór 

porozumienia o 
dofinansowanie wraz z 

załącznikami 

Cały dokument W całym dokumencie zaktualizowano podstawy prawne i wytyczne. Aktualizacja zapisów 9 sierpnia 2018 r. 

2.  Jw. § 2 ust. 7 
 

Zapis: 

Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych, określoną w ust. 3, w tym wydatki wynikające ze wzrostu 
wartości całkowitej Projektu, są ponoszone przez Beneficjenta i są wydatkami 
niekwalifikowalnymi. 
 
Zmieniono na: 

Z zastrzeżeniem ust. 8 wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych, określoną w ust. 3, w tym wydatki 
wynikające ze wzrostu wartości całkowitej Projektu, są ponoszone przez 
Beneficjenta i są wydatkami niekwalifikowalnymi 

Aktualizacja zapisów Jw. 

3.  Jw. § 2 ust. 8 
 

Zapis: 

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO WZ może podjąć 
decyzję o zwiększeniu dofinansowania, o którym mowa w ust. 4 na 
określonych przez siebie zasadach. 
 
Zmieniono na: 

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO WZ może podjąć 
decyzję o zwiększeniu wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 3  
lub dofinansowania, o którym mowa w ust. 4 na określonych przez siebie 
zasadach. 

Aktualizacja zapisów Jw. 

4.  Jw. § 3 ust. 8 
 

Zapis: 

Na wysokość kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową, o której 
mowa w ust. 1,  mają wpływ nie tylko koszty bezpośrednie, ale również 
wszelkie pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych dokonywane w ramach 
Projektu. 
 
Zmieniono na: 

Na wysokość kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową, o której 
mowa w ust. 1,  mają wpływ nie tylko koszty bezpośrednie, ale również 
wszelkie zmiany wydatków kwalifikowalnych dokonywane w ramach Projektu. 

Aktualizacja zapisów Jw. 
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5.  Jw. § 19 § 19 otrzymuje brzmienie: 

W przypadku, gdy Beneficjent w toku realizacji niniejszego porozumienia 
uzyska dostęp do informacji stanowiących dane osobowe, których nie jest 
Administratorem zobowiązuje się do: 
1) zachowania danych osobowych w poufności, 
2) podjęcia wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie danych 

osobowych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, 

3) przestrzegania zasad określonych w RODO i ustawie o ochronie danych 
osobowych.  

Aktualizacja zapisów Jw. 

 


