
 

 

REJESTR ZMIAN DO: Regulaminu naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. 

Oś Priorytetowa 5 Zrównoważony transport, Działanie 5.6. Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych   

DATA WPROWADZENIA: 28 sierpnia 2020 r. 

Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 
Podrozdział/ 
punkt/ 
strona 

Opis zmiany Uzasadnienie 
Data 
wprowadzenia 

1.  

Regulamin naboru dla 
działania 5.6 w ramach 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Zachodniopomorskieg
o 2014-2020 (wersja 
4.0) 

Strona 
tytułowa 

Zmieniono wersję Regulaminu naboru dla działania 5.6 z 6.0 na 7.0. Aktualizacja 
zapisu w związku 
ze zmianą kwoty 
środków 
przeznaczonych 
na 
dofinansowanie 
projektów w 
niniejszym 
naborze 

28 sierpnia 
2020 r. 

2.  
jak wyżej Podstawy 

prawne 
 

Aktualizacja publikatorów aktów prawnych. Aktualizacja 
zapisów 

jak wyżej 
 

3.  

jak wyżej Rozdział 1 
Punkt 33) 

Zapis: 
„rachunku bankowym Beneficjenta dotyczącym zaliczki” – należy przez to 
rozumieć przeznaczony wyłącznie do obsługi zaliczki wyodrębniony 
rachunek bankowy nr ………………, prowadzony w banku 
…………………….., na który Płatnik lub Instytucja Zarządzająca RPO WZ 
przekazuje Beneficjentowi płatność zaliczkową 
 

Zmieniono na: 
„rachunku bankowym Beneficjenta dotyczącym zaliczki” – należy przez to 
rozumieć przeznaczony do obsługi zaliczki wyodrębniony rachunek 
bankowy nr ………………, prowadzony w banku …………………….., na 
który Płatnik lub Instytucja Zarządzająca RPO WZ przekazuje 
Beneficjentowi płatność zaliczkową 
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4.  

jak wyżej Rozdział 2 
Podrozdział 
2.1 
Punkt 1 

Zapis: 

Kwota środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 

niniejszym naborze wynosi łącznie 75 000 000,00 EUR (słownie: 

siedemdziesiąt pięć milionów 00/100 EUR). Na dzień aktualizacji 

niniejszego regulaminu kwota ta w PLN wyliczona w oparciu o kurs EBC z 

przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego ww. 

aktualizację wynosi 321 547 500 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia jeden 

milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset 00/100 PLN). 

Zmieniono na: 
Kwota środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 

niniejszym naborze wynosi łącznie 76 650 000,00 EUR (słownie: 

siedemdziesiąt sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 EUR). 

Na dzień aktualizacji niniejszego regulaminu kwota ta w PLN wyliczona w 

oparciu o kurs EBC z przedostatniego dnia roboczego miesiąca 

poprzedzającego ww. aktualizację wynosi 337 873 200,00 PLN (słownie: 

trzysta trzydzieści siedem milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące 

dwieście 00/100 PLN . 

Aktualizacja 
zapisu w związku 
ze zmianą kwoty 
środków 
przeznaczonych 
na 
dofinansowanie 
projektów w 
niniejszym 
naborze 

jak wyżej 

5.  

Załącznik nr 3 do 
Regulaminu naboru: 

Wzór decyzji o 
dofinansowaniu 

Cały dokument Zmieniono wersję załącznika nr 3 - Wzór decyzji o dofinansowaniu Aktualizacja 
zapisów 

jak wyżej 

6.  

jak wyżej Cały dokument 
 

Zaktualizowano podstawy prawne Aktualizacja 
zapisów 

jak wyżej 
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7.  

jak wyżej § 2 ust. 7 Zapis: 

Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych, określoną w ust. 3, w tym wydatki wynikające ze wzrostu 

wartości całkowitej Projektu, są ponoszone przez Beneficjenta i są 

wydatkami niekwalifikowalnymi. 

Zmieniono na: 
Z zastrzeżeniem ust. 8 wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych, określoną w ust. 3, w tym wydatki 

wynikające ze wzrostu wartości całkowitej Projektu, są ponoszone przez 

Beneficjenta i są wydatkami niekwalifikowalnymi. 

Aktualizacja 
zapisów 

jak wyżej 

8.  

jak wyżej § 2 ust. 8 Zapis: 

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO WZ może 

podjąć decyzję o zwiększeniu dofinansowania, o którym mowa w ust. 4 na 

określonych przez siebie zasadach. 

Zmieniono na: 
W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca RPO WZ może 

podjąć decyzję o zwiększeniu wydatków kwalifikowalnych, o których mowa 

w ust. 3 lub dofinansowania, o którym mowa w ust. 4 na określonych przez 

siebie zasadach. 

Aktualizacja 
zapisów 

jak wyżej 

9.  

jak wyżej § 3 ust. 8 Zapis: 

Na wysokość kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową, o której 

mowa w ust. 1, mają wpływ nie tylko koszty bezpośrednie, ale również 

wszelkie pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych dokonywane w ramach 

Projektu. 

Zmieniono na: 
Na wysokość kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową, o której 

mowa w ust. 1, mają wpływ nie tylko koszty bezpośrednie, ale również 

wszelkie zmiany wydatków kwalifikowalnych dokonywane w ramach 

Projektu. 

Aktualizacja 
zapisów 

jak wyżej 
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10.  

jak wyżej § 8 ust. 8 pkt 8 Zapis: 

o płatność końcową – ostatni wniosek składany przez Beneficjenta po 

zakończeniu realizacji Projektu, który może mieć formę wniosku, o którym 

mowa w pkt 1), 4) albo pkt 6). 

Zmieniono na: 
o płatność końcową – ostatni wniosek składany przez Beneficjenta po 

zakończeniu realizacji Projektu, który może mieć formę wniosku, o którym 

mowa w pkt 1), 4), 6) albo pkt 7). 

Aktualizacja 
zapisów 

jak wyżej 

11.  

jak wyżej § 16 ust. 8 Zapis: 

Przez dzień zwrotu środków uznaje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Beneficjenta. 

Zmieniono na: 
Przez dzień zwrotu środków uznaje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego, z którego dokonano zwrotu. 

Aktualizacja 
zapisów 

jak wyżej 

12.  

jak wyżej § 25 Zapis: 

1. Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych Instytucja 

Zarządzająca RPO WZ powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych 

osobowych w ramach zbiorów: 

1) Projekty RPO WZ 2014-2020, którego Administratorem jest IZ RPO WZ,  

2) Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych, którego Administratorem jest minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego.  

2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent przestrzega zasad 

wskazanych w niniejszym paragrafie, ustawie o ochronie danych 

osobowych, rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o ochronie danych 

osobowych, Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w CST 

oraz Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji 

głównej centralnego systemu teleinformatycznego. 

3. Instytucja Zarządzająca RPO WZ umocowuje Beneficjenta do 

powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym 

zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w 

szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom 

Aktualizacja 
zapisów 

jak wyżej 
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realizującym zadania związane z kontrolą, monitoringiem i 

sprawozdawczością prowadzone w ramach Programu, pod warunkiem, że 

Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie 

danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zgodną z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

4. Zakres danych osobowych powierzanych przez Beneficjentów 

podmiotom, o których mowa w ust. 3, powinien być adekwatny do celu 

powierzenia oraz każdorazowo indywidualnie dostosowany przez 

Beneficjenta. 

5. Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych 

podejmie środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-

39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu 

wykonawczym do ustawy o ochronie danych osobowych. Jeżeli dokumenty 

istnieją wyłącznie w formie elektronicznej, systemy komputerowe 

Beneficjenta, w których przechowywane są wersje elektroniczne, muszą 

spełniać normy bezpieczeństwa zapewniające, że dokumenty te są zgodne 

z wymogami prawa krajowego i można się na nich oprzeć do celów kontroli 

i audytu. 

6. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być 

dopuszczone jedynie osoby posiadające imienne upoważnienie do 

przetwarzania danych osobowych. 

7. Instytucja Zarządzają RPO WZ umocowuje Beneficjenta do wydawania i 

odwoływania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.  

8. Beneficjent prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania 

danych osobowych w związku z wykonywaniem Decyzji. 

9. Beneficjent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących 

zachowaniu w poufności danych osobowych przez osoby mające do nich 

dostęp. 

10. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą RPO WZ o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o 

ich niewłaściwym użyciu; 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących 

ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed 

Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami 
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państwowymi, policją lub przed sądem. 

11. Beneficjent zobowiązany jest do udzielenia Instytucji Zarządzającej 

RPO WZ lub Administratorowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wszelkich 

informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

12. Beneficjent umożliwi Instytucji Zarządzającej RPO WZ, podmiotom 

przez nią upoważnionym lub Administratorowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 

2 dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych 

osobowych z Decyzją. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli 

powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 7 dni 

przed dniem rozpoczęcia kontroli. 

13. Kontrolerzy upoważnionych instytucji, mają w szczególności prawo: 

1) wstępu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem 

imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których jest zlokalizowany 

zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych i przeprowadzenia 

niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny 

zgodności przetwarzania danych osobowych z Decyzją, 

2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie 

niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, 

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających 

bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii, 

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu 

informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych. 

14. Beneficjent jest zobowiązany do zastosowania zaleceń dotyczących 

poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich 

przetwarzania. 

Zmieniono na: 
W przypadku, gdy Beneficjent w toku realizacji niniejszej Decyzji uzyska 

dostęp do informacji stanowiących dane osobowe, których nie jest 

Administratorem zobowiązuje się do: 

1) zachowania danych osobowych w poufności, 

2) podjęcia wszelkich działań mających na celu zabezpieczenie danych 

osobowych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, 

3) przestrzegania zasad określonych w RODO i ustawie o ochronie danych 
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osobowych. 

13.  

Załącznik nr 4 do 
Decyzji o 

dofinansowaniu 
projektu:  

Zasady w zakresie 
udzielania zamówień 

w projektach 
realizowanych w 

ramach Regionalnego 
Programu 

Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomorskieg
o 2014 – 2020 

Cały dokument Zmieniono załącznik nr 4 do Decyzji o dofinansowaniu projektu - Zasady w 
zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 (z wersji 7.0 na 8.0). 
  

Aktualizacja 
zapisów 

jak wyżej 


