
 
 

 
REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  
Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna 
Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia - projekty pozakonkursowe  
(projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 6 listopada 2017 r.) 
 

Lp. Nazwa dokumentu 
Rozdział/ 

Podrozdział/ 
punkt 

Opis zmiany Uzasadnienie zmiany 
Data 

wprowadzenia 

1.  

Regulamin naboru 
wniosków o dofinansowanie 
projektów w trybie 
pozakonkursowym w 
ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 
2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 9 
Infrastruktura publiczna 
Działanie 9.1 Infrastruktura 
zdrowia 
Nabór nr RPZP.09.01.00-
IZ.00-32-001/17 (projekty, 
dla których wezwanie do 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie nastąpiło 
od 6 listopada 2017 r.) 

Strona tytułowa 

Zaktualizowano wersję Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna 
Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia 
Nabór nr RPZP.09.01.00-IZ.00-32-001/17 (projekty, dla których wezwanie do 
złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 6 listopada 2017 r.) 
z wersji 1.0 na wersję 2.0 

Aktualizacja zapisów 2018-10-31 

2.  Jw. Podstawy prawne 

1. Aktualizacja publikatorów aktów prawnych. 
 

2. Dodanie Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie w 
zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 13 lutego 
2018 r. 

 
3. Dodanie Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014-2020 z 9 lipca 2018 r. 

 
4. Dodanie Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

Aktualizacja zapisów, dodanie 
wytycznych programowych 

Jw. 
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niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia  
5 kwietnia 2018 r. 

 
5. Dodanie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 marca 
2018 r. 

3.  Jw. 

Rozdział 1, 
podrozdział 1,2, 

Zasady 
przyznawania 

dofinansowania, 
pkt. 1 

Po lit. h dodaje się lit. i w brzmieniu: 
„realizowane w sposób zindywidualizowany (dotyczy projektów z zakresu 
opieki długoterminowej i paliatywnej)” 
 

Aktualizacja zapisów Jw. 

4.  Jw 
Rozdział 2, 

podrozdział 2.4 

1. Pkt 5 tiret drugie otrzymuje brzmienie: „dla którego całkowite koszty 
kwalifikowalne nie przekraczają wyrażonej w PLN równowartości 
100 000 EUR, przeliczonej na PLN zgodnie z kursem wymiany 
EUR/PLN, stanowiącym średnią arytmetyczną kursów 
średnioważonych walut obcych w złotych, publikowanych przez 
Narodowy Bank Polski z ostatnich sześciu miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie”; 

2. Pkt 6 otrzymuje brzmienie: „W przypadku projektu generującego 
dochód po jego ukończeniu, dochód w myśl art. 61 ust. 1 
rozporządzenia ogólnego definiowany jest jako wpływy środków 
pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez 
użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną 
operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez 
użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub 
dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone 
o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia 
krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia. Zalicza się do 
niego także oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez 
operację, z wyjątkiem oszczędności kosztów wynikających z 
wdrożenia środków w zakresie efektywności energetycznej, chyba 
że są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na 
działalność”. 

3. Pkt 8 lit e. otrzymuje brzmienie: :projekty, dla których wsparcie w 
ramach programu stanowi: pomoc państwa” 

Aktualizacja zapisów Jw. 

5.  Jw. 
Rozdział 3, 

Podrozdział 3.6 

Pkt 1, lit n otrzymuje brzmienie „transakcje dokonane w gotówce, których 
wartość przekracza równowartość kwoty, o której mowa w art. 19 ustawy z 
dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców”. 

Aktualizacja zapisów Jw. 

6.  Jw. 
Rozdział 7, 

podrozdział 7.2 

 
1. Po pkt 7 dodaje się zapis: 

„Kryteria przyjęte uchwałami Komitetu Sterującego ds. koordynacji 
interwencji EFSI w ochronie zdrowia – uchwały nr 50/2017/XIV oraz 
67/2017/XV.” 
 

2. Aktualizacje się tabelę kryteriów oceny, 

Aktualizacja zapisów Jw. 



Regulamin naboru w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020  

Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowia 

 

 3/3 

 

 
3. W punkcie 4 podrozdziału 7.2.1, punkcie 4 podrozdziału 7.2.2, w 

punkcie 5 podrozdziału 7.2.3 oraz w punkcie 4 podrozdziału 7.2.4 
dodaje się zapis „oraz B.7 „Osoba/y do kontaktów roboczych w sprawie 
projektu” wiersz „E-mail”), 

 
4. W podrozdziale 7.2.3, w pkt 4 określając zakres dopuszczalnych zmian 

dodaje się zapis „a uzupełnienie/poprawa dokumentacji aplikacyjnej nie 
doprowadzi do zmiany istotnych założeń projektu” 

 

7.  Jw. 
Rozdział 9.5,  

Pkt 4 

 
- Aktualizuje 9.5 – aktualizacja wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w 

zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 
dnia 3 marca 201 r. oraz Zasadach w zakresie przeprowadzania kontroli 
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 
 

Aktualizacja zapisów Jw 

8.  Jw. Rozdział 10, pkt 6,  

 
- Dodaje się kryteria wyboru projektów przyjęte uchwałą Komitetu 

sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia nr 
67/2017/XV 

- Aktualizuje się wzór umowy; 
- Dodaje się Zasady w zakresie warunków i trybu udzielania oraz 

rozliczania zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 5.0), 
 

Aktualizacja zapisów Jw. 

9.  
Załączniki do umowy o 

dofinansowanie 
 

 
- Aktualizuje się: 
- Załącznik nr 8 Zasady dotyczące dochodów (wersja 4.0), 
- Załącznik nr 6 Zasady w zakresie kontroli projektów (wersja 5.0) 
- Załącznik nr 5 Zasadny w zakresie udzielania zamówień (wersja 6.1) 
 

Aktualizacja zapisów Jw. 

 


