
 

 
REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne T echnologie 
Działanie 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury  na rzecz rozwoju gospodarczego – nabór RPZP.01.10. 00-IZ.00-32-002/17 
 

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 1 
Gospodarka, Innowacje, 

Nowoczesne Technologie, 
Działanie 1.10 Tworzenie  

i rozbudowa infrastruktury na 
rzecz rozwoju gospodarczego – 

wersja ze stycznia 2017 r. 

Rozdział 1, 
Podrozdział 1.4, 

pkt 4 

Zapis: 
„4. W przypadku załączników z grupy 3 i 4 wskazanych w rozdziale 5 pkt 4 ppkt 2 
(załączniki obowiązkowe, które mogą zostać uzupełnione na etapie poprzedzającym 
podpisanie umowy o dofinansowanie), gdy nie wszystkie wymagane przez IZ RPO WZ 
dokumenty niezbędne do stwierdzenia spełnienia przez projekt wymogów określonych w 
pkt 3 zostały przedłożone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, wnioskodawca 
w umowie o dofinansowanie 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 
pkt 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 podpisania umowy o dofinansowanie. 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: 
„4. W przypadku załączników z grupy 3 i 4 wnioskodawca w umowie o dofinansowanie 
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 pkt 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 
podpisania umowy o dofinansowanie. W powyższym terminie beneficjent zobowiązany 
będzie także potwierdzić prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji 
projektu (poprzez zaktualizowanie odpowiedniej sekcji we wniosku  
o dofinansowanie).” 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów 

27 kwietnia 2017 r. 

2. j.w. Rozdział 3, 
Podrozdział 3.5, 

pkt 11 

Zapis: 
„(…)Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie 
umowy o dzieło są kwalifikowalne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: (…) 
c) rozliczenie personelu następuje na podstawie protokołu, wskazującego wynik 
rzeczowy wykonanego dzieła oraz dokumentu księgowego potwierdzającego 
poniesienie wydatku.(…)” 
 
zmieniono na: 
„(…)Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie 
umowy o dzieło są kwalifikowalne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: (…)  
c) rozliczenie zaangażowania zawodowego personelu następuje na podstawie 
protokołu, wskazującego wynik rzeczowy wykonanego dzieła oraz dokumentu 
księgowego potwierdzającego poniesienie wydatku.(…)” 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów 

j.w. 
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3. j.w. Rozdział 5, 
pkt 5 

Zapis: 
„5. Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (załączniki  
nr 3) oraz 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 część z niniejszych 
załączników zostanie uzupełniona po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o 
wyborze projektu do dofinansowania, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 
Wnioskodawca powinien jednak mieć na uwadze to, że dołączenie do wniosku 
o dofinansowanie kompletu dokumentów z grupy 3 oraz 4 przyczyni się do szybszego 
podpisania umowy o dofinansowanie. 
Punkt ten nie dotyczy projektów realizowanych w formule „zaprojektuj  
i wybuduj”.” 
 
zmieniono na: 
„5. Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (załączniki  
nr 3) oraz decyzje dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i 
dokumenty zezwalające na realizację inwestycji (załączniki nr 4) wnioskodawca, jeśli je 
posiada, co do zasady zobowiązany jest załączyć je 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 część z niniejszych 
załączników zostanie uzupełniona po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o 
wyborze projektu do dofinansowania, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 
(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 
podpisania umowy o dofinansowanie. 
Punkt ten nie dotyczy projektów realizowanych w formule „zaprojektuj  
i wybuduj” w przypadku, których IZ RPO WZ dopuszcza możliwość dostarczenia 
załączników z grupy 3 oraz 4 najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania 
umowy o dofinansowanie.” 
 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów 

j.w. 

4.      Załącznik nr 7                             
do Regulaminu konkursu:  

Zasady w zakresie warunków  
i trybu udzielania oraz rozliczania 
zaliczek w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomorskiego  
2014-2020 

Kompendium,  
pkt 9 

 
Rozdział 3.2, 

Podrozdział 3.2.1,  
pkt 2 

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) – skrócono termin rozliczenia 
zaliczki z 12 miesięcy na 6 miesięcy od dnia jej otrzymania. 
W nawiązaniu do powyższego zaktualizowano zapis odnoszący się do ww. zamiany  
w regulaminie konkursu. 

Zmiana/aktualizacja 
zapisów 

j.w. 

 


