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REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu konkursu nr RPZP.09.08.00-IZ.00-32-001/1 7  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewód ztwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna 
Działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego  
 

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 9.8 

Infrastruktura szkolnictwa zawodowego 
– lipiec 2017 r. 

Strona tytułowa Zmieniono:  
z  czerwiec 2017 r. na lipiec 2017 r. Aktualizacja zapisu 24.07.2017 r. 

2.  jw. Słownik pojęć 

 
Zapis w definicji 28: 
„regionalny ośrodek kształcenia zawodowego – szkoła zawodowa 
lub placówka kształcenia zawodowego podlegająca samorządowi 
województwa mająca znaczenie regionalne lub ponadregionalne, 
założona i prowadzona w oparciu o art. 5 ust. 6 Ustawy o systemie 
oświaty;” 
 
Zmieniono na: 
„regionalny ośrodek kształcenia zawodowego: 
 – szkoła zawodowa lub placówka kształcenia zawodowego 
podlegająca samorządowi województwa mająca znaczenie 
regionalne lub ponadregionalne, założona i prowadzona w oparciu o 
art. 5 ust. 6 Ustawy o systemie oświaty; 
 lub  
- ośrodek, w ramach którego realizowane będą działania statutowe o 
zasięgu wojewódzkim, charakteryzujący się kompleksowością 
udostępnianej oferty kształcenia zawodowego, tj. prowadzeniem 
szkoleń zawodowych opartych o programy nauczania z jednoczesną 

Rozszerzenie definicji z 
uwagi na prośbę 

potencjalnego 
Wnioskodawcy  

jw. 



Regulamin konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
Konkurs nr RPZP.09.08.00-IZ.00-32-001/17 

Strona 2 z 11 

 

certyfikacją potwierdzaną przez instytucje uprawnione do 
certyfikacji;” 
 

3.  jw. 
Podstawy prawne 

 

1. Aktualizacja publikatorów aktów prawnych 
2. Wykreślenie Wytycznych programowych  w zakresie 

monitoringu i sprawozdawczości w ramach RPO WZ 2014-
2020 z dnia 7 października 2015 r.; 

 

Aktualizacja zapisów jw. 

4.  jw. 
Rozdział 1, 

Podrozdział 1.1,  
pkt 1 

Zmieniono wersję SOOP z 21.0 na 23.0 . 
 
 

Aktualizacja zapisu jw. 

5.  jw. 
Rozdział 2, 

Podrozdział 2.2,  
pkt 6 

Zapis: 
„6. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu 
wynosi 2,5 mln zł.” 
 
Zmieniono na: 
„6. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu 
wynosi  5 mln zł.” 
 

Zmiana limitu z uwagi 
na prośbę 

potencjalnego 
Wnioskodawcy 

uwzględniająca zapisy 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
2014-2020 określające 

docelową wartość 
wskaźnika „Liczba 

wspartych obiektów 
infrastruktury 
kształcenia 

zawodowego” 

jw. 
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6.  jw. Rozdział 2, 
podrozdział 2.5 

Zapis podrozdziału 2.5.1: 
 
„2.5.1 Prowadzenie pomocniczej działalno ści gospodarczej w 
projektach nieobj ętych zasadami pomocy publicznej - 
mechanizm monitorowania i wycofania  
1. W ramach konkursu przewiduje się wsparcie projektów w 
ramach których wytworzona infrastruktura może służyć do 
prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak                                 
i niegospodarczej (infrastruktura podwójnego wykorzystania). 
2. Zgodnie z postanowieniami Zawiadomienia Komisji w 
sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01)                             
w przypadku infrastruktury podwójnego wykorzystania, jeśli służy 
ona niemal wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej, 
jej finansowanie może w całości wykraczać poza zakres zasad 
pomocy państwa, pod warunkiem że użytkowanie do celów 
działalności gospodarczej ma charakter czysto pomocniczy, tj. 
działalności bezpośrednio powiązanej  z eksploatacją infrastruktury, 
koniecznej do eksploatacji infrastruktury lub nieodłącznie związanej 
z podstawowym wykorzystaniem o charakterze niegospodarczym. 
Należy uznać, że taka sytuacja ma miejsce, gdy działalność 
gospodarcza pochłania takie same nakłady jak podstawowa 
działalność o charakterze niegospodarczym, takie jak materiały, 
sprzęt, siła robocza lub aktywa trwałe. Działalność gospodarcza o 
charakterze pomocniczym musi mieć ograniczony zakres, w 
odniesieniu do wydajności infrastruktury,  tj. nie może przekraczać  
20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury. 
3. W celu uniknięcia przyznawania pomocy państwa na 
działalność gospodarczą poprzez finansowanie działalności 
niegospodarczej ze środków publicznych, koszty i finansowanie obu 
rodzajów działalności powinny być wyraźnie oddzielone. 
4. W przypadku projektów w ramach których przewidziano 
pomocniczy charakter działalności gospodarczej konieczne jest 
monitorowanie sposobu wykorzystania infrastruktury. 
5. Mechanizm obejmuje infrastrukturę dofinansowaną na 
podstawie umowy o  dofinansowaniu. Oznacza to, że przedmiotem 
monitorowania nie może być całość infrastruktury wykorzystywanej 
przez dany podmiot. Ponadto, jeśli w ramach danej infrastruktury 
poszczególne jej elementy są w różnym zakresie wykorzystywane 
do działalności gospodarczej i na tej podstawie objęte różnymi 
poziomami dofinansowania, przedmiotem monitorowania powinien 
być każdy z elementów tej infrastruktury.  
Uwaga! Jeżeli na daną infrastrukturę otrzymano wsparcie publiczne 
również z innych źródeł, należy brać pod uwagę wszystkie źródła 

Doprecyzowanie 
zapisów dotyczących 

mechanizmu 
monitorowania i 

wycofania 

jw. 
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finansowania (środki z RPO, dotacje lub inne środki publiczne) i 
zasady na jakich wsparcie to zostało udzielone oraz włączyć je w 
zakres monitorowania.  
6. Monitorowanie sposobu wykorzystania infrastruktury musi 
odbywać się co najmniej przez okres amortyzacji. Co za tym idzie, 
mechanizm monitorowania i wycofania jest niezależny od okresu 
trwałości. Jeżeli poszczególne składniki dofinansowania 
infrastruktury amortyzują się w różnych okresach, każdy ze 
składników powinien podlegać mechanizmowi monitorowania we 
właściwym okresie amortyzacji. Możliwe jest również przyjęcie dla 
wszystkich składników danej infrastruktury jednolitego okresu 
równego okresowi amortyzacji tego składnika, który amortyzuje się 
najdłużej.  
7. Monitorowanie sposobu wykorzystania infrastruktury musi 
odbywać się w cyklach rocznych z wykorzystaniem dokumentacji 
finansowo - księgowej oraz innych dokumentów, na podstawie 
których można potwierdzić proporcje wykorzystania infrastruktury do 
prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej, zgodnie z 
zasadami rachunkowości przyjętymi w danej jednostce.  
8. Monitorowanie sposobu wykorzystania infrastruktury musi 
odbywać się w oparciu o wskaźnik (wskaźniki) najodpowiedniejszy z 
punktu widzenia możliwego sposobu wykorzystania infrastruktury. 
Przedmiotowy wskaźnik (wskaźniki) może odnosić się m.in. do 
wydajności infrastruktury, ale nie może być oparty na przychodach 
lub dochodach osiąganych z działalności gospodarczej i 
niegospodarczej.  
9. Wskaźnik (wskaźniki) wybrany do monitorowania zostanie 
wprowadzony do umowy o dofinansowaniu i nie będzie podlegał 
zmianom w całym okresie monitorowania.  
10. Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem 
infrastruktury wytworzonej w ramach projektu, co do zasady, wiąże 
się z prowadzeniem sprzedaży opodatkowanej i możliwością 
odzyskiwania VAT niezależnie od wymiaru działalności prowadzonej 
na infrastrukturze.” 
 
 
Zmieniono na: 
 
„2.5.1 Prowadzenie pomocniczej działalno ści gospodarczej w 
projektach nieobj ętych pomoc ą publiczn ą 
1. W ramach konkursu przewiduje się wsparcie projektów, w 
ramach których wytworzona infrastruktura może służyć do 
prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak                                 
i niegospodarczej (infrastruktura podwójnego wykorzystania). 
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2. Zgodnie z postanowieniami Zawiadomienia Komisji w sprawie 
pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01) w przypadku 
infrastruktury podwójnego wykorzystania, jeśli służy ona niemal 
wyłącznie do prowadzenia działalności niegospodarczej, jej 
finansowanie może w całości wykraczać poza zakres zasad pomocy 
państwa, pod warunkiem że użytkowanie do celów działalności 
gospodarczej ma charakter czysto pomocniczy, tj. działalności 
bezpośrednio powiązanej z eksploatacją infrastruktury, koniecznej 
do eksploatacji infrastruktury lub nieodłącznie związanej z 
podstawowym wykorzystaniem o charakterze niegospodarczym. 
Należy uznać, że taka sytuacja ma miejsce, gdy działalność 
gospodarcza pochłania takie same nakłady jak podstawowa 
działalność o charakterze niegospodarczym, takie jak materiały, 
sprzęt, siła robocza lub aktywa trwałe. Działalność gospodarcza o 
charakterze pomocniczym musi mieć ograniczony zakres, w 
odniesieniu do wydajności infrastruktury, tj. nie może przekraczać  
20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury. 
3. W celu uniknięcia przyznawania pomocy państwa na 
działalność gospodarczą poprzez finansowanie działalności 
niegospodarczej ze środków publicznych, koszty i finansowanie obu 
rodzajów działalności (oraz pochodzące z nich przychody i dochody) 
powinny być wyraźnie oddzielone. 
4. Wnioskodawca, który planuje wykorzystywać infrastrukturę 
wytworzoną w ramach projektu do prowadzenia działalności 
gospodarczej o charakterze pomocniczym, jest zobowiązany 
zawrzeć odpowiednie informacje na ten temat w dokumentacji 
aplikacyjnej lub zgłosić IZ RPO WZ zamiar prowadzenia działalności 
pomocniczej przed jej rozpoczęciem, w trybie określonym w 
podrozdziale 9.2 niniejszego regulaminu.” 
 
Dodaje si ę podrozdział 2.5.2 „Mechanizm monitorowania i 
wycofania” w brzmieniu: 
 
„1. W przypadku projektów, w ramach których przewidziano 
prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze pomocniczym, 
konieczne jest monitorowanie sposobu wykorzystania infrastruktury. 
Mechanizm monitorowania i wycofania będzie obejmował wyłącznie 
infrastrukturę dofinansowaną na podstawie umowy o 
dofinansowanie4a.  
2. Jeżeli obok dofinansowania ze środków RPO WZ 
Beneficjent na daną infrastrukturę otrzymał również dofinansowanie 
z innych środków publicznych, środki te zostają objęte 
mechanizmem monitorowania i wycofania. 
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3. Okres stosowania mechanizmu jest niezależny od okresu 
trwałości. Monitorowanie sposobu wykorzystania infrastruktury 
odbywa się co najmniej przez cały okres jej amortyzacji 4b  Jeżeli 
poszczególne składniki infrastruktury amortyzują się w różnych 
okresach, każdy ze składników powinien podlegać mechanizmowi 
monitorowania we właściwym dla niego okresie amortyzacji. Możliwe 
jest również przyjęcie dla wszystkich składników danej infrastruktury 
jednolitego okresu monitorowania, równego okresowi amortyzacji 
tego składnika infrastruktury, który amortyzuje się najdłużej.  
4. Monitorowanie sposobu wykorzystania infrastruktury 
odbywa się w cyklach rocznych, zgodnie z obowiązującymi u 
beneficjenta zasadami rachunkowości, z wykorzystaniem 
dokumentacji finansowo-księgowej oraz innych dokumentów, na 
podstawie których można potwierdzić proporcje wykorzystania 
infrastruktury do prowadzenia działalności gospodarczej lub 
niegospodarczej. 
5. Monitorowanie wykorzystania infrastruktury odbywa się na 
podstawie wybranych wskaźników, najbardziej odpowiednich z 
punktu widzenia możliwego sposobu jej wykorzystania4c. Mechanizm 
ten nie może być oparty na przychodach lub dochodach osiąganych 
z działalności gospodarczej i niegospodarczej.  
6. Wskaźniki wybrane do monitorowania sposobu 
wykorzystania infrastruktury są ustalane w umowie o 
dofinansowanie projektu i nie podlegają zmianom w całym okresie 
monitorowania.  
7. Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem 
infrastruktury wytworzonej w ramach projektu, co do zasady, wiąże 
się z prowadzeniem sprzedaży opodatkowanej i możliwością 
odzyskiwania VAT niezależnie od wymiaru działalności prowadzonej 
na infrastrukturze.  
8. Stosowanie mechanizmu odbywa się na zasadach 
analogicznych do opisanych w dokumencie  „Mechanizm 
monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury 
badawczej ze środków publicznych”, stanowiącym załącznik nr 9 do 
niniejszego regulaminu. 
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.” 
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7.  jw. 
Rozdział 3, 

Podrozdział 3.2,  
pkt 1c) 

Zmieniono wersję SOOP z 21.0 na 23.0 . 
 
 

Aktualizacja zapisu jw. 

8.  jw. 
Rozdział  7, 

podrozdział 7.2.2, 
punkt 4 

Zapis: 
„Z zastrzeżeniem zapisów pkt 5 i 9 niniejszego podrozdziału i 
wyjątków w nich wskazanych na ocenie merytorycznej I stopnia nie 
ma możliwości poprawy dokumentacji aplikacyjnej.” 
 

Zmieniono na: 
„Z zastrzeżeniem zapisów pkt 5, 5a i 9 niniejszego podrozdziału i 
wyjątków w nich wskazanych na ocenie merytorycznej I stopnia nie 
ma możliwości poprawy dokumentacji aplikacyjnej.” 
 

Umożliwienie poprawy 
lub doprecyzowania 

zapisów dotyczących 
mechanizmu 

monitorowania i 
wycofania na etapie 
oceny merytorycznej 

jw. 

9.  jw. Rozdział  7, 
podrozdział 7.2.2 

Po punkcie 5 dodaje się punkt 5a w brzmieniu: 
„Możliwość poprawy/aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej na 
zasadach określonych w punkcie 5 dopuszcza się także w 
przypadku, gdy w wyniku prac KOP IZ RPO WZ wskaże, że 
przedstawione przez wnioskodawcę założenia dotyczące 
mechanizmu monitorowania i wycofania, o którym mowa w 
podrozdziale 2.5.2, zostały sformułowane nieprawidłowo lub gdy 
zapisy dokumentacji wymagają doprecyzowania.” 

jw. jw. 

10.  jw. 

Rozdział  7, 
podrozdział 7.2 

punkt 5 
tabela nr 1 

W kolumnie OCENIAJĄCY w wierszu „Merytoryczna II stopnia”:  
 
Zapis : 
„Ekspert” 
 
Zmienia się na: 
„Pracownik/Ekspert” 

Doprecyzowanie 
zapisów jw 

11.  jw. 
Rozdział  7, 

podrozdział 7.2.3 
punkt 4 

Zapis: 
„Oceny projektów w ramach tej części dokonują eksperci.” 
 
Zmienia się na: 
„Oceny projektów w ramach tej części dokonują pracownicy lub 
eksperci.” 
 
 

jw. jw. 
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12.  jw. 

Rozdział 10, pkt 5 
 

Załączniki do 
regulaminu 

(dokumenty) 

Dodaje się załącznik nr 11 do regulaminu: „Mechanizm 
monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury 
badawczej ze środków publicznych”  

Uszczegółowienie 
informacji na temat 

mechanizmu 
monitorowania i 

wycofania  

jw. 

1. 

Regulamin konkursu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego  

2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 
Infrastruktura publiczna, Działanie 9.8 

Infrastruktura szkolnictwa zawodowego 
– czerwiec 2017 r. 

Strona tytułowa Zmieniono:  
z  kwiecień 2017 r. na czerwiec 2017 r.. 

Aktualizacja zapisu 20.06.2017 r. 

2. jw. Słownik pojęć 

 
Zapis w definicji 26. b): 
„b)  gminny  program  rewitalizacji,  o  którym  mowa  w  art.  14  ust.  
1  ustawy  z  dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1777 ze zm.);” 
 
Zmieniono na: 
„b)  gminny  program  rewitalizacji,  o  którym  mowa  w  art.  14  ust.  
1  ustawy  z  dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1023 ze zm.);” 
 
 
Dodano definicję: 
„28. regionalny ośrodek kształcenia zawodowego – szkoła 
zawodowa lub placówka kształcenia zawodowego podlegająca 
samorządowi województwa mająca znaczenie regionalne lub 
ponadregionalne, założona i prowadzona w oparciu o art. 5 ust. 6 
Ustawy o systemie oświaty;” 

Doprecyzowanie  jw. 

3. jw. 
Podstawy prawne 

 

Pod zdaniem: 
Ponadto, konkurs jest organizowany w szczególności w oparciu o 
następujące dokumenty: 
 
Zapis: 
„3. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r.;;” 
 
Zmieniono na: 
„3. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r.;” 

Aktualizacja zapisu jw. 
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Zapis: 
„7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 
w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na 
lata 2014-2020 z dnia 18 marca 2015 r.;” 
 
Zmieniono na: 
„7. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie 
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 
w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na 
lata 2014-2020 z dnia 17 lutego 2017 r.; 
 

4. jw. 
Rozdział 1, 

Podrozdział 1.1,  
pkt 1 

Zmieniono wersję SOOP z 20.0 na 21.0 . 
 
 

Aktualizacja zapisu jw. 

5. jw. 
Rozdział 2, 

Podrozdział 2.4,  
pkt 14 

Zapis: 
„14. Dodatkowe informacje na temat zasad rozliczania dochodu 
wygenerowanego w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu 
znajdują się w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju                           
w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów 
hybrydowych na lata 2014 -2020 z dnia 18 marca 2015 r. oraz 
Zasadach dotyczących wykazywania oraz monitorowania dochodów 
związanych z realizacją projektów w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020, stanowiących załącznik do umowy o dofinansowaniu.” 
 
Zmieniono na: 
„14. Dodatkowe informacje na temat zasad rozliczania dochodu 

Aktualizacja zapisu jw. 
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wygenerowanego w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu 
znajdują się w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie 
zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 
w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na 
lata 2014 -2020 z dnia 17 lutego 2017 r. oraz Zasadach dotyczących 
wykazywania oraz monitorowania dochodów związanych z realizacją 
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, stanowiących 
załącznik do umowy o dofinansowaniu.” 
. 

6. jw. 
Rozdział 3, 

Podrozdział 3.2,  
pkt 1c) 

Zmieniono wersję SOOP z 20.0 na 21.0 . 
 
 

Aktualizacja zapisu jw. 

7. jw. Rozdział 6, 
Podrozdział 6.1 

 
Zapis: 
„1. Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do IZ RPO WZ w 
terminie naboru projektów, tj. 31 maja 2017 r . do 31 lipca 2017 r .  
2. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji 

elektronicznej należy opublikować w LSI2014 do 31 lipca 2017 
r. do godz. 15:00.”  

 
Zmieniono na: 
„1. Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do IZ RPO WZ w 
terminie naboru projektów, tj. 31 maja 2017 r . do 15 wrze śnia 2017 
r.  
2. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji 

elektronicznej należy opublikować w LSI2014 do 15 wrze śnia 
2017 r. do godz. 15:00.”  

 

W związku z prośbami 
potencjalnych 

wnioskodawców o 
wydłużenie terminu 
naboru wniosków  
wydłużono termin 
naboru wniosków. 

jw. 

8. jw. 
Rozdział 6, 

Podrozdział 6.2,  
pkt 1, pkt 6 

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 
doręczeniu 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 7 sierpnia 2017 r.  „ 
 
Zmieniono na: 
„1. Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na 

jw. jw. 
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opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w 
wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów oraz 
doręczeniu 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 22 wrze śnia 2017 r.”   
 
Zapis: 
„6. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o 
którym mowa powyżej, pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi 
wpłynąć do IZ RPO WZ w terminie 7 dni od daty zakończenia 
naboru, tj. do dnia  7 sierpnia 2017 r.”  
 
Zmieniono na: 
„6. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o 
którym mowa powyżej, pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi 
wpłynąć do IZ RPO WZ w terminie 7 dni od daty zakończenia 
naboru, tj. do dnia  22 września 2017 r.”  
 

9. jw. 
Rozdział 7, 

Podrozdział 7.1,  
pkt 2 

Zapis: 
„2. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu listopad/grudzień 
2017 r. Termin ten w uzasadnionych przypadkach może być 
wydłużony.” 
 
Zmieniono na: 
„2. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu styczeń 2018 r. 
Termin ten w uzasadnionych przypadkach może być wydłużony.” 
 

jw. jw. 

10. jw. 
Rozdział 7, 

Podrozdział 7.2.3, 
pkt 4 

Zapis: 
„4. Oceny projektów w ramach tej części dokonują eksperci lub 
pracownicy IZ RPO WZ. 
 
Zmieniono na: 
„4. Oceny projektów w ramach tej części dokonują eksperci.” 

Aktualizacja zapisów jw. 

 
 


