
 
 
REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu naboru nr RPZP.04.09.00-IZ.00-32-002/16  
Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka 
Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych  
 

Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/  
Podrozdział

/ 
punkt 

1. Regulamin naboru dla 
działania 4.9 w ramach 

Regionalnego Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
2014-2020 (wersja 2.0) 

Strona 
tytułowa 

zaktualizowano

2. jw. Wykaz 
skrótów 

dodano:  
BP   Budżet pa

3. jw Słownik 
pojęć 

dodano:   
wkład własny 
beneficjenta, które zostan
i nie zostan
kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwot
beneficjentowi, zgodnie ze stop

4. jw. Cały 
dokument 

W całym dokumencie zaktualizowano
horyzontalne.

5. jw.  Rozdział 1, 
podrozdział 
1.4, pkt. 4 

zapis:  
W przypadku zał
(załączniki obowi
podjęcie decyzji  dofinansowaniu), gdy nie wszystkie wymagane przez IZ RPO WZ 
dokumenty niezb
w punkcie 3 ni
wnioskodawca w decyzji
kompletnej dokumentacji projektu oraz wszelkich wymaganych prawem pozwole
jego realizacj
z dokumentów wskazanych w punkcie 3, w celu dokonania ich oceny przez IZ RPO 
WZ. Wszystkie dokumenty, o których mowa powy
złożyć nie pó

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewód ztwa Zachodniopomorskieg

Opis zmiany 

aktualizowano  wersj ę regulaminu  dla działania 4.9 z 2.0 na 3 .0. 

żet państwa 
 

kład własny - środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez 
beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych 
i nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica mi

wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazan
beneficjentowi, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu) 
W całym dokumencie zaktualizowano  akty prawne, publikatory i wytyczne 
horyzontalne. 

W przypadku załączników z grupy 3 i 4 wskazanych w rozdziale 5 pkt.4 ppkt
czniki obowiązkowe, które mogą zostać uzupełnione na etapie poprzedzaj
cie decyzji  dofinansowaniu), gdy nie wszystkie wymagane przez IZ RPO WZ 

dokumenty niezbędne do stwierdzenia spełnienia przez projekt wymogów okreś
w punkcie 3 nie zostały przedłożone przed podjęciem decyzji o dofinansowaniu, 
wnioskodawca w decyzji o dofinansowaniu zobowiązany zostanie do przekazania 
kompletnej dokumentacji projektu oraz wszelkich wymaganych prawem pozwole
jego realizację, przygotowanych w zgodności z przepisami wynikają
z dokumentów wskazanych w punkcie 3, w celu dokonania ich oceny przez IZ RPO 
WZ. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, wnioskodawca będzie musiał 

 nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewód ztwa Zachodniopomorskieg o 2014-2020 

Uzasadnienie 
zmiany 

Data 
wprowadzenia 

Aktualizacja 
zapisu 

27.04.2017 r. 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 

ny zabezpieczone przez 
 przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych  

nica między 
 dofinansowania przekazaną 

Aktualizacja 
zapisu 

jw. 

i wytyczne Aktualizacja 
zapisów 

jw. 

czników z grupy 3 i 4 wskazanych w rozdziale 5 pkt.4 ppkt 2 
 uzupełnione na etapie poprzedzającym 

cie decyzji  dofinansowaniu), gdy nie wszystkie wymagane przez IZ RPO WZ 
dne do stwierdzenia spełnienia przez projekt wymogów określonych 

ciem decyzji o dofinansowaniu, 
zany zostanie do przekazania 

kompletnej dokumentacji projektu oraz wszelkich wymaganych prawem pozwoleń na 
ci z przepisami wynikającymi  

z dokumentów wskazanych w punkcie 3, w celu dokonania ich oceny przez IZ RPO 
dzie musiał 

dofinansowaniu. 

jw. jw. 



W powyższym terminie beneficjent zobowiązany będzie także potwierdzić prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu poprzez zaktualizowanie 
odpowiedniej sekcji we wniosku o dofinansowanie. 
 
zmieniono na: 
W przypadku załączników z grupy 3 i 4 wnioskodawca w decyzji o dofinansowaniu 
zobowiązany zostanie do przekazania kompletnej dokumentacji projektu oraz 
wszelkich wymaganych prawem pozwoleń na jego realizację, przygotowanych  
w zgodności z przepisami wynikającymi z dokumentów wskazanych w punkcie 3, 
 w celu dokonania ich oceny przez IZ RPO WZ. Wszystkie dokumenty, o których 
mowa powyżej, wnioskodawca będzie musiał złożyć nie później niż w ciągu 12 
miesięcy od dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu. 
W powyższym terminie beneficjent/partner zobowiązany będzie także potwierdzić 
prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu poprzez 
zaktualizowanie odpowiedniej sekcji we wniosku o dofinansowanie. 

6. jw. Rozdział 2, 
pkt 2.3  

dodano zapis:  
Uwaga: Ze względu na nieinwestycyjny charakter wydatków objętych kategoriami 
kosztów rozliczanych stawką ryczałtową, jak również brak obowiązku gromadzenia 
dokumentów księgowych na potwierdzenie ich poniesienia w ramach realizacji 
inwestycji, nie ma konieczności wskazywania w dokumentacji aplikacyjnej źródeł 
finansowania wydatków stanowiących koszty pośrednie w projekcie. 
 

jw. jw. 

7. jw. Rozdział 3, 
podrozdział 

3.5  II   

zapis:  
Uwaga:  Wydatki rozliczane stawką ryczałtową są traktowane jako wydatki poniesione 
w ramach projektu i nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów 
księgowych na potwierdzenie ich poniesienia.  
Ponadto nie ma możliwości zmiany sposobu rozliczania wydatków kwalifikowalnych 
metodą uproszczoną na rozliczenie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków  
i odwrotnie. 
 
zmieniono na:  
Uwaga: Wydatki rozliczane stawką ryczałtową są traktowane jako wydatki poniesione 
w ramach projektu i nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów 
księgowych na potwierdzenie ich poniesienia. W związku z powyższym  
w dokumentacji aplikacyjnej nie trzeba wykazywać źródeł finansowania ww. 
wydatków.  
Ponadto nie ma możliwości zmiany sposobu rozliczania wydatków kwalifikowalnych 
metodą uproszczoną na rozliczenie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków  
i odwrotnie. 

jw. jw. 

8. jw. Rozdział 5,  
podrozdział 

2, tired 4 
Załącznik 

6.5  

dodano zapis:  
Uwaga: Ze względu na nieinwestycyjny charakter wydatków objętych kategoriami 
kosztów rozliczanych stawką ryczałtową, jak również brak obowiązku gromadzenia 
dokumentów księgowych na potwierdzenie ich poniesienia w ramach realizacji 
inwestycji, nie ma konieczności wskazywania w dokumentacji aplikacyjnej źródeł 
finansowania wydatków stanowiących koszty pośrednie w projekcie. 

  



9. jw. Rozdział 5,  
pkt 5 

zapis:  
Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (załączniki nr 3), decyzje 
dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokumenty 
zezwalające na realizację inwestycji (załączniki nr 4) wnioskodawca, jeśli je posiada, 
co do zasady zobowiązany jest załączyć do wniosku o dofinansowanie. Jednakże ze 
względu na długi czas oczekiwania na wydanie części z nich przez uprawnione 
organy, IZ RPO WZ dopuszcza możliwość, że zostaną one uzupełnione po 
otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do dofinansowania,  
a przed podjęciem decyzji o dofinansowaniu (dotyczy załączników wymienionych  
w pkt. 4 ppkt. 2). Wnioskodawca powinien jednak mieć na uwadze to, że dołączenie 
do wniosku o dofinansowanie kompletu dokumentów z grupy 3 oraz 4 przyczyni się 
do szybszego podjęcia decyzji o dofinansowaniu. 
Punkt ten nie dotyczy projektów realizowanych w for mule „zaprojektuj  
i wybuduj”. 
 
zmieniono na: 
Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (załączniki nr 3), decyzje 
dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokumenty 
zezwalające na realizację inwestycji (załączniki nr 4) wnioskodawca, jeśli je posiada, 
co do zasady zobowiązany jest załączyć do wniosku o dofinansowanie. Jednakże ze 
względu na długi czas oczekiwania na wydanie części z nich przez uprawnione 
organy, IZ RPO WZ dopuszcza możliwość, że zostaną one uzupełnione po 
otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do dofinansowania,  
a przed podjęciem decyzji o dofinansowaniu (dotyczy załączników wymienionych  
w pkt. 4 ppkt. 2). Wnioskodawca powinien jednak mieć na uwadze to, że dołączenie 
do wniosku o dofinansowanie kompletu dokumentów z grupy 3 oraz 4 przyczyni się 
do szybszego podjęcia decyzji o dofinansowaniu. 
Punkt ten nie dotyczy projektów realizowanych w for mule „zaprojektuj  
i wybuduj”, w przypadku których IZ RPO WZ dopuszcza  możliwo ść 
dostarczenia zał ączników nr 3 i 4 najpó źniej w terminie 12 miesi ęcy od dnia 
podpisania decyzji o dofinansowaniu.  

jw. jw. 

10. jw. Rozdział 7, 
podrozdział 
7.2.1, pkt 1 

zapis:  
Celem oceny wstępnej jest wyeliminowanie niespójności w dokumentacji aplikacyjnej 
oraz skorygowanie elementów niezgodnych ze Wzorem wniosku o dofinansowanie 
projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wraz  
z instrukcją wypełniania, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 
zmieniono na: 
Celem oceny wstępnej jest wyeliminowanie niespójności w dokumentacji aplikacyjnej 
oraz skorygowanie elementów niezgodnych ze Wzorem wniosku o dofinansowanie 
projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wraz  
z instrukcją wypełniania, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz 
Instrukcją przygotowania studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych 

jw. jw. 



ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, stanowiącą 
załącznik nr 1b do niniejszego regulaminu. 

11. jw. Rozdział 7, 
podrozdział 
7.2.1, pkt 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. 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. 
 
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. Przez skuteczną 
poprawę/uzupełnienie wniosku rozumie się opublikowanie wniosku o dofinansowanie 
wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w LSI2014 oraz doręczenie oświadczenia 
o wprowadzeniu uzupełnień/poprawy dokumentacji aplikacyjnej podpisanego zgodnie 
z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę w ww. terminie. Nie jest 
dopuszczalna modyfikacja dokumentacji aplikacyjnej poprzez wprowadzanie innych 
niż ustalone przez IZ RPO WZ zmian. 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. 

jw. jw.  

12. jw. Rozdział 7, 
podrozdział 
7.2.1, pkt 6 

zapis:  
Wnioskodawcy przysługuje prawo do wielokrotnej poprawy/uzupełnienia złożonej 
dokumentacji w ww. zakresie. Niedokonanie poprawy/aktualizacji dokumentacji  
w wyznaczonym terminie będzie skutkować negatywną oceną projektu. 
 
zmieniono na: 
Wnioskodawcy przysługuje prawo do wielokrotnej poprawy/uzupełnienia złożonej 
dokumentacji w ww. zakresie. Niedokonanie poprawy/aktualizacji dokumentacji  
w wyznaczonym terminie będzie skutkować negatywną oceną spełniania 
odpowiednich kryteriów. 

  

13. jw. Rozdział, 
podrozdział 
7.2.2, pkt 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. 

jw. jw. 



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. 

 
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 (przez skuteczną poprawę/uzupełnienie wniosku rozumie się 
opublikowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej 
w LSI2014 oraz doręczenie do IZ RPO WZ oświadczenia o wprowadzeniu 
uzupełnień/poprawy dokumentacji aplikacyjnej podpisanego zgodnie z zasadami 
reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę w ww. terminie) 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 spełnienia odpowiednich kryteriów.  

14. jw. Rozdział 10, 
pkt 6, tiret 3 

zapis:  
− Załącznik nr 1b: Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów 

inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
(wersja 3.0), 

 
zmieniono na: 
− Załącznik nr 1b: Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów 

inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
(wersja 5.1), 

 

jw. jw. 

15. jw. Rozdział 10, 
pkt 6, tiret 7 

zapis:  
- Załącznik nr 5: Zasady dla Wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Ocena oddziaływania na 
środowisko (wersja 2.0), 

 
zmieniono na: 
- Załącznik nr 5: Zasady dla Wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego 

jw. jw. 



Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Ocena oddziaływania na 
środowisko (wersja 3.0), 

 
16. jw. Rozdział 10, 

pkt 6, tiret 8 
zapis:  
- Załącznik nr 6: Zasady w zakresie warunków i trybu udzielania oraz rozliczania 

zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 2.0), 

 
zmieniono na: 
- Załącznik nr 6: Zasady w zakresie warunków i trybu udzielania oraz rozliczania 

zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 3.0), 

 

jw. jw. 

17. jw. Rozdział 10, 
pkt 6, tiret 9 

zapis:  
- Załącznik nr 7: Zasady wprowadzania zmian w projektach realizowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-
2020 (wersja 4.0), 
 
zmieniono na: 
- Załącznik nr 7: Zasady wprowadzania zmian w projektach realizowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-
2020 (wersja 5.0), 
 

jw. jw. 

18. jw. Rozdział 10, 
pkt 6, tiret 

10 

zapis:  
- Załącznik nr 8: Zasady dotyczące odzyskiwania środków w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 
2.0), 

 
zmieniono na: 
- Załącznik nr 8: Zasady dotyczące odzyskiwania środków w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 
3.0), 

 

  

19. Załącznik nr 1 Wzór 
wniosku o 

dofinansowanie projektu 
z Europejskiego 

Funduszu Regionalnego 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

Województwa 
Zachodniopomorskiego 

2014-2020 wraz z 
instrukcją wypełniania 

 

Strona 
tytułowa 

zaktualizowano wersj ę załącznika z 2.0 na 3 .0. 
 
 
 

jw. jw. 



20. jw. Sekcja A.5 zapis:  
A.5. Czy projekt jest realizowany na terenie Specja lnej Strefy Wł ączenia?  

 
Specjalna Strefa Włączenia (SSW) to obszary o szczególnie niekorzystnych uwarunkowaniach pod 
względem dostępności komunikacyjnej, istniejącej infrastruktury publicznej, cechujące się wysokim 
poziomem bezrobocia i niską atrakcyjnością gospodarczą. 
SSW została wyznaczona uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 653/14 z 22 
kwietnia 2014 r zaktualizowana na podstawie uchwał nr 838/15 z dnia 2 czerwca 2015 r., 1497/15 z dnia 
7 października 2015 r. oraz 979/16z dnia 29 czerwca 2016 r.  
 W ramach naboru nr RPZP.04.09.00-IZ.00-32-002/16 należy uwzględnić obszar SSW obowiązujący w 
dniu ogłoszenia konkursu/naboru zgodnie z ww. uchwałami Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz nowe gminy dołączone do SSW w wyniku jej aktualizacji, jeżeli aktualizacja 
ta nastąpi w okresie od dnia ogłoszenia naboru nr RPZP.04.09.00-IZ.00-32-002/16 do dnia złożenia 
pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.  
„Tak” należy zaznaczyć w przypadku, gdy projekt o charakterze stacjonarnym realizowany będzie 
jedynie na terenie Specjalnej Strefy Włączenia. 
 „Nie” należy zaznaczyć w przypadku, gdy projekt o charakterze stacjonarnym nie będzie realizowany na 
terenie Specjalnej Strefy Włączenia. 
 „Częściowo” należy zaznaczyć w przypadku, gdy projekt o charakterze stacjonarnym będzie 
realizowany w kilku miejscach, przy czym jedynie część z nich znajdować się będzie na terenie 
Specjalnej Strefy Włączenia. W przypadku wybrania opcji „Częściowo”, odpowiedź należy uzasadnić. 

 
zmieniono na: 

Specjalna Strefa Włączenia (SSW) to obszary o szczególnie niekorzystnych uwarunkowaniach pod 
względem dostępności komunikacyjnej, istniejącej infrastruktury publicznej, cechujące się wysokim 
poziomem bezrobocia i niską atrakcyjnością gospodarczą. 
SSW została wyznaczona uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 653/14 z 22 
kwietnia 2014 r. i zaktualizowana na podstawie uchwał nr 838/15 z dnia 2 czerwca 2015 r., 1497/15 z 
dnia 7 października 2015 r., 979/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz 544/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r.  
 W ramach naboru nr RPZP.04.09.00-IZ.00-32-002/16 należy uwzględnić obszar SSW obowiązujący w 
dniu ogłoszenia konkursu/naboru zgodnie z ww. uchwałami Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz nowe gminy dołączone do SSW w wyniku jej aktualizacji, jeżeli aktualizacja 
ta nastąpi w okresie od dnia ogłoszenia naboru nr RPZP.04.09.00-IZ.00-32-002/16 do dnia złożenia 
pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.  
„Tak” należy zaznaczyć w przypadku, gdy projekt o charakterze stacjonarnym realizowany będzie 
jedynie na terenie Specjalnej Strefy Włączenia. 
 „Nie” należy zaznaczyć w przypadku, gdy projekt o charakterze stacjonarnym nie będzie realizowany na 
terenie Specjalnej Strefy Włączenia. 
 „Częściowo” należy zaznaczyć w przypadku, gdy projekt o charakterze stacjonarnym będzie 
realizowany w kilku miejscach, przy czym jedynie część z nich znajdować się będzie na terenie 
Specjalnej Strefy Włączenia. W przypadku wybrania opcji „Częściowo”, odpowiedź należy uzasadnić. 

 

  

21. jw. Sekcja G.3 zapis:  
G.3. Koszty po średnie  

 
Harmonogram wydatku wg kwartałów  
Każdy wydatek scharakteryzowany w Karcie wydatku należy przypisać do kwartału, w którym będzie 
ponoszony.  

 
zmieniono na: 

G.3. Koszty po średnie  
 

Harmonogram wydatku wg kwartałów  
Pole wypełniane automatycznie przy pomocy opcji „Wypełnij/odśwież harmonogram wydatków wg 

jw. jw. 



kwartałów” 
 

 

22. jw. Sekcja G.7 zapis:  
 

G.7. Źródła finansowania projektu  
 

W sekcji G.7 całkowitą wartość wydatków w ramach projektu należy podzielić na źródła finansowania 
projektu oraz wskazać nazwę dokumentu potwierdzającego zapewnienie środków na realizację projektu.  
Należy pamiętać, że wnioskodawca powinien zapewniać środki finansowe gwarantujące płynną  
i terminową realizację projektu. 
 

 
zmieniono na: 

G.7. Źródła finansowania projektu  
W sekcji G.7 całkowitą wartość wydatków w ramach projektu należy podzielić na źródła finansowania 
projektu oraz wskazać nazwę dokumentu potwierdzającego zapewnienie środków na realizację projektu.  
Należy pamiętać, że wnioskodawca powinien zapewniać środki finansowe gwarantujące płynną  
i terminową realizację projektu. 
 
Uwaga: Ze względu na nieinwestycyjny charakter wydatków objętych kategoriami kosztów rozliczanych 
stawką ryczałtową, jak również brak obowiązku gromadzenia dokumentów księgowych na potwierdzenie 
ich poniesienia w ramach realizacji inwestycji, nie ma konieczności wskazywania w dokumentacji 
aplikacyjnej źródeł finansowania wydatków stanowiących koszty pośrednie w projekcie 

 

jw. jw.  

23. jw. Sekcja I dodano zapis:  
I. Deklaracja wnioskodawcy – oświadczenia  

 
66. Oświadczam, że na dzień złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy posiadam pełną 
dokumentację techniczną wymaganą prawem w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia. 

 
�  Tak 
�  Nie 
�  Nie dotyczy 

 

jw. jw. 

24. Załącznik nr 1b do 
regulaminu konkursu: 

Instrukcja 
przygotowania studium 

wykonalności dla 
projektów 

inwestycyjnych 
ubiegających się  

o wsparcie  
z EFRR w ramach 

Regionalnego Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
2014-2020 

Cały 
dokument 

wraz z 
załącznikami 

Zaktualizowano wersj ę załącznika 1b do regulaminu konkursu: Instrukcja 
przygotowania studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się  
o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 z 5.0 na 5.1. 

jw. jw. 

25. Załącznik nr 3 Wzór 
decyzji o 

Cały 
dokument 

W całym dokumencie zaktualizowano  akty prawne i wytyczne horyzontalne. Aktualizacja jw. 



dofinansowanie wraz z 
załącznikami 

 

zapisów 

26. Załącznik nr 5 Zasady 
dla Wnioskodawców 

Regionalnego Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
2014-2020 Ocena 
oddziaływania na 

środowisko (wersja 2.0) 

Cały 
dokument 

Zmieniono wersj ę Zasad dla Wnioskodawców Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Ocena 
oddziaływania na środowisko (z wersji 2.0 na 3.0). 

jw. jw. 

27. Załącznik nr 6 Zasady w 
zakresie warunków i 
trybu udzielania oraz 
rozliczania zaliczek w 
ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
2014-2020 (wersja 2.0), 

Cały 
dokument  

Zmieniono wersj ę Zasad w zakresie warunków i trybu udzielania oraz rozliczania 
zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (z wersji 2.0 na 3.0).  

jw. jw. 

28. Załącznik nr 8 Zasady 
dotyczące odzyskiwania 
środków w ramach 

Regionalnego Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
2014-2020 (wersja 2.0), 

Cały 
dokument 

Zmieniono wersj ę Zasad dotyczących odzyskiwania środków w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-
2020 (z wersji 2.0 na 3.0). 

jw. jw. 

29. Załącznik nr 6 do 
decyzji:  

 Zasady w zakresie 
kwalifikowalności 

podatku od towarów i 
usług dla projektów 
dofinansowanych w 

ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

Województwa 
Zachodniopomorskiego 

2014-2020 
(wersja 2.0) 

Cały 
dokument 

Zmieniono wersj ę Zasad w zakresie kwalifikowalności podatku od towarów i usług 
dla projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (z wersji 2.0 na 3.0). 

jw. jw. 

 


