
 

 

 
REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne T echnologie 
Działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obsz arze Specjalnej Strefy Wł ączenia 
  

L
p. 

Nazwa dokumentu 
Rozdział/ 

Podrozdział/ 
Punkt 

Opis zmiany 
Uzasadnienie 

zmiany 
Data 

wprowadzenia 

1. Załącznik nr 3: Wzór 
umowy  

o dofinansowanie  

Wzór umowy Aktualizacja  podstaw prawnych: 
- usunięcie pkt 9. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 ze zm.) – zwanego dalej: 
rozporządzeniem 1304/2013; 
- usunięcie pkt 18. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. 198 j.t. ze  zm.) – zwanej dalej: 
ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; 
 
 
- Usunięcie z § 1 definicji: 3) dochodu, 7) formuły zaprojektuj i wybuduj, 
11) kosztów bezpośrednich, 12) kosztów pośrednich, 14) lidera, 16) MŚP, 
21) partnera, 37) realizatora oraz pozostałych zapisów zawartych we 
wzorze nawiązujących do ww. definicji. 
 
- Usunięcie § 3 Wydatki rozliczane metodą uproszczoną, 
 
- Usunięcie § 5 Realizator i Partner Projektu, 
 
- § 6 usunięcie następujących zapisów: 
ust. 1 pkt 10) (…) przy czym jeśli umowa została zawarta na podstawie 
PZP, zastosowanie ma art. 151a tej ustawy; 
ust . 8. W przypadku Projektu nieobjętego pomocą publiczną, wydatki są 
kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione nie wcześniej niż od dnia 1 
stycznia 2014 r. i nie później niż w dniu zakończenia okresu 
kwalifikowalności wydatków, wskazanego we wniosku o dofinansowanie.; 

Dostosowanie 
treści wzoru 
umowy do 
sposobu 
realizacji 
projektów  

i szczegółowych 
warunków 
udziału w 
konkursie. 
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ust. 11. Podatek od towarów i usług, ujęty we wniosku o dofinansowanie, 
może być uznany za kwalifikowalny, o ile Beneficjent, Realizator lub 
Partner nie ma prawnej możliwości jego odzyskania, niezależnie od tego 
czy Beneficjent, Realizator lub Partner z tego prawa skorzysta. Powyższe 
rozpatruje się w oparciu o zapisy ustawy o VAT oraz rozporządzeń do tej 
ustawy. 
ust. 12. Szczegółowe zasady kwalifikowalności podatku od towarów i 
usług, określają Zasady w zakresie kwalifikowalności podatku od towarów 
i usług dla projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 
stanowiące załącznik nr 7 do Umowy. 
 
- § 7 usunięcie następujących zapisów:  
ust. 10.Lider, w związku z realizacją Projektu, ponosi wyłączną 
odpowiedzialność wobec Instytucji Zarządzającej RPO WZ za działania i 
zaniechania pozostałych Partnerów, w tym za zgodność tych działań i 
zaniechań z wymogami Instytucji Zarządzającej RPO WZ.; 
ust. 12 pkt  4) pisemnego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WZ 
o każdej zmianie statusu Beneficjenta, Realizatora lub Partnera jako 
podatnika podatku od towarów i usług lub o zmianach mogących 
powodować zmiany w zakresie kwalifikowalności podatku od towarów i 
usług, w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia powyższych okoliczności. 
 
- § 8 usunięcie następujących zapisów: 
ust. 11 pkt  6) oświadczenie, że nie nastąpiła zmiana w kwalifikacji 
podatku od towarów i usług  w stosunku do danych zawartych we wniosku 
o dofinansowanie. 
ust. 15. Beneficjent będący jednostką sektora finansów publicznych 
zobowiązuje się ująć wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność w 
terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia. 
 
- § 9: zapis  ust. 2  
pkt 8) w przypadku Projektu realizowanego  w formule „Zaprojektuj i 
wybuduj” wypłata dofinansowania dotyczącego wydatków objętych 
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formułą „Zaprojektuj i wybuduj” uzależniona jest dodatkowo od 
wywiązania się Beneficjenta z obowiązków wskazanych w § 12 Umowy, 
zmieniono na:   
pkt 8) w przypadku Projektu, w ramach którego zaplanowano zakup 
nieruchomości wypłata dofinansowania uzależniona jest dodatkowo od 
wywiązania się Beneficjenta z obowiązków wskazanych w §10 Umowy, 
 
- § 9 usunięcie następującego zapisu 
ust. 11. W przypadku, w którym nastąpi zmiana w kwalifikowalności 
podatku od towarów i usług Beneficjent nie będzie mógł złożyć 
oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 11 pkt 6) Umowy, zatwierdzenie 
wniosku o płatność może zostać uzależnione od wcześniejszej aktualizacji 
wniosku o dofinansowanie. 
 
- §10 ust.2 usunięcie zdania drugiego: Wyjątek stanowią Beneficjenci 
będący jednostkami samorządu terytorialnego, dla których odsetki 
bankowe narosłe na rachunku bankowym Beneficjenta stanowią dochód 
jednostki, zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. 
 
- §10 zapis  ust. 9. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia zaliczki w 
terminie ____ miesięcy od jej otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 10 oraz § 
8 ust. 15 Umowy. W sytuacji, gdy termin rozliczenia zaliczki upływa 
później niż termin na złożenie wniosku o płatność końcową, o którym 
mowa § 86 ust. 8 pkt 8) Umowy, zaliczkę należy rozliczyć najpóźniej w 
tym wniosku. zmieniono na:  
ust 9. Beneficjent zobowiązuje się do rozliczenia zaliczki w terminie ____ 
miesięcy od jej otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 10. W sytuacji, gdy 
termin rozliczenia zaliczki upływa później niż termin na złożenie wniosku o 
płatność końcową, o którym mowa § 6 ust. 8 pkt 8) Umowy, zaliczkę 
należy rozliczyć najpóźniej w tym wniosku. 
 
- Zmodyfikowano tytuł i zapisy §12 Przekazywanie dofinansowania dla 
realizowanego w formule „Zaprojektuj i wybuduj” zmieniono na:  
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Przekazywanie dofinansowania w przypadku Projektu, w ramach którego 
zaplanowano zakup nieruchomości poprzez dostosowanie jego treści do 
zasad określonych w regulaminie konkursu. 
 
- Usunięcie § 14 Dochód; 
 
- Usunięcie z § 28 Trwałość projektu ust. 6; 
 
- Usunięcie z § 35 załączników nr 7 i 8; 
 
W nawiązaniu do dokonanych zmian  zaktualizowano numerację 
paragrafów oraz odniesienia do poszczególnych paragrafów zawarte w 
treści umowy.   
Ponadto aktualizacji podlegały publikatory podstaw prawnych i informacje 
dotyczące wytycznych. 

 


