
RPZP.09.08.00-IZ.00-32-001/17 

Strona 1 z 5 

 

 

 
 

 
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 
– 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: Aktualizacja zapisu jw. 
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 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.;” 
 
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. 
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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 
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.” 
. 

Aktualizacja zapisu jw. 

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. 
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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 
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.”  
 

jw. jw. 
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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. 

 


