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REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu naboru nr RPZP.09.10.00-IZ.00-32-002/17  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna 
Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych e- Zdrowie 
 

Lp. Nazwa dokumentu 
Rozdział/ 

Podrozdział/ 
punkt 

Opis zmiany Uzasadnienie zmiany 
Data 

wprowadzen
ia 

1.  

Regulamin naboru w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego  

2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 
Infrastruktura publiczna, Działanie 9.10 
Wsparcie rozwoju e-usług publicznych 

e- Zdrowie – wersja 2.0 (listopad 
2017r.) 

Strona tytułowa 
Zmieniono wersję Regulaminu naboru z wersji 2.0 (listopad 2017r.) 
na wersję 3.0 (grudzień 2017 r.). 

Aktualizacja zapisu. 18.12.2017 r. 

2.  jw. 
Rozdział 3, 

Podrozdział 3,5,  
ust II 

Zapis: 
„II. Koszty pośrednie związane z realizacją projektu, rozliczane metodą 
uproszczoną (stawką ryczałtową) 
Kategorie kosztów pośrednich, wymienione w pkt 13-15, podlegają 
rozliczeniu stawką ryczałtową w wysokości stanowiącej łącznie nie więcej niż 
2% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.  
Niżej wymienione koszty powinny zostać oszacowane przez wnioskodawcę 
w oparciu o sprawiedliwą, rzetelną i możliwą do zweryfikowania kalkulację 
przeprowadzoną w drodze zastosowania praktyki księgowej standardowo 
stosowanej przez wnioskodawcę.” 

zmieniono na: 
„II. Koszty pośrednie związane z realizacją projektu, rozliczane metodą 
uproszczoną (stawką ryczałtową) 
Kategorie kosztów pośrednich, wymienione w pkt 13-15, podlegają 
rozliczeniu stawką ryczałtową w wysokości stanowiącej łącznie nie więcej niż 
3,5% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.  
Niżej wymienione koszty powinny zostać oszacowane przez wnioskodawcę 
w oparciu o sprawiedliwą, rzetelną i możliwą do zweryfikowania kalkulację 
przeprowadzoną w drodze zastosowania praktyki księgowej standardowo 
stosowanej przez wnioskodawcę.” 

Decyzja Zarządu 
Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 
11.12.2017r. w sprawie 

zwiększenie limitu kosztów 
pośrednich do wartości 3,5%.  

jw. 
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3.  

Załącznik nr 1 do regulaminu naboru: 
Wzór wniosku o dofinansowanie 

projektu z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 
2014 – 2020 wraz z instrukcją 

wypełniania – wersja 2.0 

Strona tytułowa Zaktualizowano wersję wniosku z 2.0 na wersję 3.0. Aktualizacja zapisu. jw. 

4.  jw. 
Sekcja G 
punkt G.3 

Zapis: 
„(...)Koszty pośrednie podlegają rozliczeniu stawką ryczałtową w wysokości 

stanowiącej łącznie nie więcej niż 2% kwalifikowalnych kosztów 

bezpośrednich.(...)” 

 
zmieniono na: 
„(...)Koszty pośrednie podlegają rozliczeniu stawką ryczałtową w wysokości 
stanowiącej łącznie nie więcej niż 3,5% kwalifikowalnych kosztów 

bezpośrednich.(...)” 
 
 

Decyzja Zarządu 
Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 
11.12.2017r. w sprawie 

zwiększenie limitu kosztów 
pośrednich do wartości 3,5%. 

jw. 

5.  jw. 

Sekcja G 
punkt G.3 

Pozycja: Karta 
wydatku dla kosztów 

pośrednich 
rozliczanych 
ryczałtowo 

W polu „Nazwa ryczałtu” zapis: 
 
„Z listy rozwijanej należy wybrać właściwą nazwę ryczałtu, tj. „Stawka 

ryczałtowa do 2 % bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych”.” 
 
zmieniono na: 
„Z listy rozwijanej należy wybrać właściwą nazwę ryczałtu, tj. „Stawka 

ryczałtowa do 3,5% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych”.” 
 

jw. jw. 

6.  
Załącznik nr 1a do regulaminu: Arkusz 
do kalkulacji limitów w Działaniu 9.10. 

e-Zdrowie 
Podstawy prawne 

 
 
W arkuszu kalkulacyjnym zmieniono limit wydatków w pozycji: razem 
koszty pośrednie, z 2% na 3,5 %. 
 
 

jw. jw. 

 


