
 

 
 

REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, lipiec 2016 r.  
Oś Priorytetowa 5 Zrównoważony transport  
Działanie 5.2. Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego 

 

Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 
Podrozdział/ 

punkt/ 
strona 

Opis zmiany 
Uzasadnienie 

zmiany 
Data 

wprowadzenia 

1. Regulamin naboru dla 
działania 5.2 

Strona tytułowa Zmieniono wersję regulaminu naboru dla działania 5.2 z 1.0 na 2.0. Aktualizacja 
zapisu 

26 lipca 
2016 r. 

2. Jw. Rozdział 3, pkt 
3.5, ppkt I. 1. 

Zapis: 

1. Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu, pod warunkiem, 
że stanowią łącznie nie więcej niż 3% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, 
m.in.: 
a) studium wykonalności, 
UWAGA: Studium wykonalności może być uznane za wydatek kwalifikowalny 

w projekcie pod warunkiem, że zostało opracowane/przygotowane przed 
rozpoczęciem prac. 

b) ocena oddziaływania na środowisko, 
c) mapy, szkice lokalizujące sytuujące projekt, 
d) ekspertyzy i opinie konserwatorskie – prace projektantów, architektów i 

konserwatorów, 
e) inna niezbędna dokumentacja techniczna lub finansowa, o ile jej 

opracowanie jest niezbędne do przygotowania lub realizacji projektu (w 
tym, m.in.: dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, operat szacunkowy), 
z wyjątkiem wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu. 

Zmieniono na: 

1. Wydatki związane z przygotowaniem i aktualizacją dokumentacji projektu, 
pod warunkiem, że stanowią łącznie nie więcej niż 3% całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych, m.in.: 

a) studium wykonalności, 
UWAGA: Studium wykonalności może być uznane za wydatek kwalifikowalny 

w projekcie pod warunkiem, że zostało opracowane/przygotowane przed 
rozpoczęciem prac. 

b) ocena oddziaływania na środowisko, 
c) mapy, szkice lokalizujące sytuujące projekt, 
d) ekspertyzy i opinie konserwatorskie – prace projektantów, architektów i 

Aktualizacja 
zapisu 

26 lipca 
2016 r. 
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konserwatorów, 

e) inna niezbędna dokumentacja techniczna lub finansowa, o ile jej 
opracowanie jest niezbędne do przygotowania lub realizacji projektu (w 
tym, m.in.: dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, operat szacunkowy), 
z wyjątkiem wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. Jw. Rozdział 5, pkt 
4, ppkt 1) 

Ze względu na opublikowanie załącznika 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 wraz z 
załącznikami, tj. 
1. Zakresem studium wykonalności właściwym dla odpowiednich progów 

zróżnicowania projektu, 
2. Formularzem do wypełnienia w formacie MS Word (do części 1 i 2 

studium), 
3. Formularzem do wypełnienia w formacie MS Excel (do części 3 studium) 

 
usunięto następujący zapis: 
 

Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych 
ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego dla niniejszego naboru  
wraz załącznikami, tj.: 

4. Zakres studium wykonalności właściwy dla odpowiednich progów 
zróżnicowania projektu, 

5. Formularz do wypełnienia w formacie MS Word (do części 1 i 2 
studium), 

6. Formularz do wypełnienia w formacie MS Excel (do części 3 studium) 

zostanie opublikowana nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia 
ogłoszenia naboru. 

UWAGA: Przygotowując dokumentację aplikacyjną, należy posługiwać się 
wyłącznie wzorami dokumentów obowiązującymi dla niniejszego naboru. 

Aktualizacja 
zapisu 

26 lipca 
2016 r. 

4. Jw. Rozdział 7, pkt 
7.2., ppkt 6. 

(tabela) 

Kryterium nr 3.2 Zdolność finansowa przyporządkowano do oceny 
Pracownika IZ RPO WZ/Eksperta. 

Usprawnienie 
procesu oceny 

wniosków o 
dofinansowanie 

26 lipca 
2016 r. 
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5. Jw. Rozdział 10, pkt 
7 

Zmieniono wersję załącznika nr 7 do regulaminu naboru Zasady wprowadzania 
zmian w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z 3.0 na 4.0. 

Aktualizacja 
zapisu 

26 lipca 
2016 r. 

6. Jw. Rozdział 10, pkt 
7 

Usunięto załącznik nr 7a do regulaminu naboru Formularz wprowadzania 
zmian w projekcie realizowanym w ramach RPO WZ 2014-2020 (wersja 2.0). 

Aktualizacja 
zapisu 

26 lipca 
2016 r. 

7. Jw. Rozdział 10, pkt 
7 

Zmieniono wersję załącznika nr 9 do Regulaminu naboru Zasady dotyczące 
realizacji projektów partnerskich w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z 1.0 na 2.0. 

Aktualizacja 
zapisu 

26 lipca 
2016 r. 

8. Zał. nr 1 do Regulaminu 
naboru: Wzór wniosku o 

dofinansowanie 
projektu  

wraz z instrukcją 
wypełniania 

 

Punkt A.5. Zapis: 

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. oraz zaktualizowana na 
podstawie uchwał nr 838/15 z dnia 2 czerwca 2015 r., 1497/15 z dnia 7 
października 2015 r. i 979/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. 
 „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. oraz  979/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.  
  
W ramach naboru nr RPZP.05.02.00-IZ.00-32-00 należy uwzględnić obszar 
SSW obowiązujący w dniu ogłoszenia naboru zgodnie z ww. uchwałami 
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz nowe gminy dołączone do 

Aktualizacja zapisu 26 lipca 
2016 r. 
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SSW w wyniku jej aktualizacji, jeżeli aktualizacja ta nastąpi w okresie od dnia 
ogłoszenia naboru nr RPZP.05.02.00-IZ.00-32-00 do dnia złożenia pisemnego 
wniosku o przyznanie pomocy. 
 
Należy zaznaczyć odpowiedź „Tak” w przypadku, gdy projekt o charakterze 
stacjonarnym realizowany będzie jedynie na terenie SSW.  
Należy zaznaczyć odpowiedź „Nie” w przypadku, gdy projekt o charakterze 
stacjonarnym nie będzie realizowany na terenie SSW oraz w przypadku 
projektów o charakterze niestacjonarnym.  
Odpowiedź „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 SSW. W przypadku 
wybrania opcji „Częściowo” odpowiedź należy uzasadnić. 

9. Jw. Punkt E.5.  Zapis: 
 

Należy podać główne wskaźniki analizy finansowej przedstawione w studium 
wykonalności stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie oraz wskazać 
odniesienie do analizy kosztów i korzyści (AKK). 

 

Główne 
parametry i 
wskaźniki 

Bez wsparcia 
UE 

Ze wsparciem 
UE 

Odniesienie do 
dokumentu 

dotyczącego AKK 
(rozdział/sekcja/stro

na) 

1. Finansowa 
stopa zwrotu 
(%) 

 FRR (C)  FRR (K)  

2. Wartość 
zaktualizowa
na netto 
(PLN) 

 FNPV (C)  FNPV (K)  

 
Zmieniono na: 
 

Należy podać główne wskaźniki analizy finansowej przedstawione w 
studium wykonalności stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie 
oraz przedstawić odniesienie do analizy kosztów i korzyści (AKK).  
Jedynie dla dużych projektów, o których mowa w art. 100 rozporządzenia 
(UE) nr 1303/2013 należy podać wskaźnik FNPV (K) oraz FRR (K). W 
pozostałych przypadkach przy wskaźniku FNPV (K) oraz FRR (K) należy 
wpisać wartość „0,00”.  

 

Aktualizacja zapisu 26 lipca 
2016 r. 
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Główne 
parametry 
i wskaźniki 

  

Odniesienie do 
dokumentu 
dotyczącego AKK 
(rozdział/sekcja/strona
) 

1. Finansowa 
stopa zwrotu (%) 

 
FRR 
(C) 

 
FRR 
(K) 

 

2. Wartość 
zaktualizowana 
netto (PLN) 

 
FNP
V (C) 

 
FNP
V (K) 

 

 

10. Jw. Sekcja G.  Dodano zapis 

 
UWAGA! W przypadku projektów generujących dochód wysokość 
poszczególnych wydatków kwalifikowalnych określana w sekcji G.1.2. oraz 
G.3. będzie wymagała skorygowania o wskaźnik luki w 
finansowaniu/zryczałtowanej procentowej stawki dochodu. 

Aktualizacja zapisu 26 lipca 
2016 r. 

11. Jw.  Punkt G.1.1 Dodano zapis 

 
W związku z powyższym zadania obejmujące wydatki kwalifikowalne 
poniesione przed rozpoczęciem realizacji projektu należy przyporządkować do 
pierwszego kwartału realizacji projektu. 

Aktualizacja zapisu 26 lipca 
2016 r. 

12. 
 

Jw. 
 

Punkt G.1.2  
 

W rubryce wydatki kwalifikowalne dodano zapis: 

UWAGA: W przypadku projektów generujących dochód kwotę poszczególnych 
wydatków kwalifikowalnych należy skorygować o wskaźnik luki w 
finansowaniu/zryczałtowanej procentowej stawki dochodu. 
 
W rubryce harmonogram wydatków dodano zapis: 

UWAGA: Wydatki kwalifikowalne poniesione przed rozpoczęciem realizacji 
projektu należy przyporządkować do pierwszego kwartału realizacji projektu. 

Aktualizacja zapisu 
 

26 lipca 
2016 r. 

13. Jw. Punkt G.3 W opisie pola dodano uwagę: 

 
UWAGA: W przypadku projektów generujących dochód kwotę wydatków 
pośrednich należy skorygować o wskaźnik luki w finansowaniu/ zryczałtowanej 
procentowej stawki dochodu. 
 
W Karcie wydatku dla kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo w 
polu Wydatki kwalifikowalne dodano zapis: 
 

UWAGA: W przypadku projektów generujących dochód kwotę poszczególnych 

Aktualizacja zapisu 
 

26 lipca 
2016 r. 
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wydatków kwalifikowalnych należy skorygować o wskaźnik luki w 
finansowaniu/zryczałtowanej procentowej stawki dochodu. 

14. Jw. Punkt G.5 Zapis: 

 
G.5. Generowanie dochodu w projekcie 

 

Opcję „dotyczy” należy wybrać w sytuacji, gdy w ramach projektu planowane jest 
osiągnięcie dochodu (dotyczy wyłącznie dochodu rozumianego w myśl art. 61 
rozporządzenia ogólnego jako wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat 
dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną 
operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie 
infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, 
pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia 
krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia Oszczędności kosztów działalności 
osiągnięte przez operację są traktowane jako dochody, chyba że są skompensowane 
równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność). 
 
W przypadku wybrania opcji „Nie dotyczy” poniższe pola są nieaktywne. 

 

 Dotyczy 

 Nie dotyczy 

 

G.5.1. Projekt generujący 
dochód 

Należy dokonać wyboru z listy rozwijanej: 
• „Brak dochodu” 
• „Tak – luka finansowa” 
• „Tak – zryczałtowana stawka” 
 
W Działaniu 5.2. w przypadku projektów 
generujących dochód po ich ukończeniu 
maksymalny poziom dofinansowania ustala się w 
oparciu o metodę luki w finansowaniu. 

G.5.1.2. Luka w 
finansowaniu (%) 

Należy podać wartość luki w finansowaniu w udziale 
procentowym: 
R = Kwota luki w finansowaniu / Zdyskontowane 
całkowite nakłady inwestycyjne (pole wypełniane 
ręcznie), 
Luka w finansowaniu w danym projekcie oznacza 
zdyskontowaną część kosztu inwestycji, która nie 
jest pokryta dochodem netto z projektu. Kwota luki 
w finansowaniu wynika z analizy finansowej 
projektu. Odpowiada ona wielkości zaktualizowanej 
wartości netto. Wskaźnik luki w finansowaniu „R” to 
relacja kwoty luki w finansowaniu do 
zdyskontowanej wartości nakładów inwestycyjnych. 
Wartość luki w finansowaniu określana jest w 

Aktualizacja zapisu 26 lipca 
2016 r. 



Regulamin naboru  w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020  

Działanie 5.2. 

 

 7/16 

 

 

studium wykonalności. 

G.5.1.3. Wartość 
generowanego dochodu 

Wartość dochodu generowanego przez projekt 
obliczana jest automatycznie według wzoru: 
a*(1-b/100)=c 
gdzie: 
a – oznacza wydatki kwalifikowalne przed 
uwzględnieniem dochodu, 
b – oznacza lukę w finansowaniu (%), 
c – oznacza wartość generowanego dochodu. 
Wynik obliczenia stanowi wartość numeryczną do 2 
miejsc po przecinku. 
 
UWAGA! Wnioskodawca zobowiązany jest do 
obniżenia w sekcji G.1.2 oraz G.3 wartości w polu 
Wnioskowany poziom dofinansowania dla każdego 
z wydatków do otrzymanego możliwego poziomu 
dofinansowania (G.5.1.9) poprzez opcję Zmień 
wysokość dofinansowania dla wydatku i 
wprowadzeniu prawidłowej kwoty w aktywowanym 
polu Dofinansowanie. 

 

Wygeneruj podsumowanie Należy zaznaczyć po wypełnieniu sekcji G.5. 

 

Sekcja Parametr Definicja 
Jedno
stka 

Wartość 

G.5.1.4 EC 

suma kosztów 
kwalifikowalnych 

(niezdyskontowan
ych) 

PLN automatycznie 

G.5.1.5 
ECR = EC*R (R z pola 

G.5.1.2) 
kwota decyzji PLN automatycznie 

G.5.1.6 Max CRpa 

maksymalna stopa 
współfinansowani
a określona dla 

Działania 

% automatycznie 

G.5.1.7 
Dotacja UE = ECR*Max 

CRpa 
możliwa kwota 

dotacji 
PLN automatycznie 

G.5.1.8 
WD= Dotacja UE-Suma 

dofinansowania 
z sekcji G1-G3 

weryfikacja 
wysokości kwoty 

dofinansowania (o 
ile należy obniżyć 
dofinansowanie) 

PLN automatycznie 

G.5.1.9 PD=Dotacja UE/EC 
możliwy poziom 
dofinansowania 

% automatycznie 
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Zmieniono na: 

 
G.5. Generowanie dochodu w projekcie 

 

Opcję „dotyczy” należy wybrać w sytuacji, gdy inwestycja spełnia cechy projektu 
generującego dochód, przy czym dochód należy rozumieć w myśl art. 61  
rozporządzenia ogólnego jako wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat 
dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną 
operację, jak np.: opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za 
użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za 
usługi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia 
krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia. Oszczędności kosztów działalności 
osiągnięte przez operację są traktowane jako dochody, chyba że są skompensowane 
równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność. 
W przypadku wybrania opcji „Nie dotyczy” poniższe pola są nieaktywne. 

 

 Dotyczy 

 Nie dotyczy 

 

G.5.1. Projekt generujący 
dochód 

Należy dokonać wyboru z listy rozwijanej: 
• „Brak dochodu” 
• „Tak – luka finansowa” 
• „Tak – zryczałtowana stawka” 
 
W niniejszym naborze w projektach generujących 
dochód po ich ukończeniu dofinansowanie ustala się 
w oparciu o metodę luki w finansowaniu. 

Wydatki kwalifikowalne Pole wypełniane automatycznie na podstawie 
danych wprowadzonych  
w poszczególnych Kartach wydatków sekcji G.1.2. 
oraz G.3. 

G.5.1.2. Luka w 
finansowaniu (%) 

Należy podać wartość luki w finansowaniu na 
podstawie obliczeń w tabeli nr 5.7.1 załącznika nr 3 
do studium wykonalności (jeśli dotyczy).  
Wnioskodawca zobowiązany jest skorygować o ten 
wskaźnik wszystkie wydatki kwalifikowalne w 
projekcie ujęte w poszczególnych kartach wydatków  
w sekcjach G.1.2 oraz G.3. 

G.5.1.3 Wydatki 
kwalifikowalne przed 
dochodem 

Należy podać całkowitą wartość wydatków 
kwalifikowalnych (przed skorygowaniem o wskaźnik 
luki w finansowaniu) na podstawie tabeli nr 3.1.3 
załącznika nr 3 do studium wykonalności. 

G.5.1.4. Wartość 
generowanego dochodu 

Należy podać kwotę dochodu wygenerowanego w 
projekcie. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy 
wartością całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
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określonych w polu G.5.1.3 oraz wartością tych 
wydatków skorygowaną o wskaźnik luki w 
finansowaniu wskazany w polu G.5.1.2. 

 

15. Załącznik nr 1b do 
regulaminu naboru: 

Instrukcja 
przygotowania studium 

wykonalności dla 
projektów 

inwestycyjnych 
ubiegających się o 
wsparcie z EFRR w 

ramach Regionalnego 
Programu 

Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomorskiego  

 Zmieniono wersję załącznika nr 1b do regulaminu naboru Instrukcja 
przygotowania studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych 
ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z 2.0 na 3.0. 

Aktualizacja 
załącznika w 

związku z 
aktualizacją 

załącznika nr 3 do 
Studium 

Wykonalności 
Formularz do 
wypełnienia w 

formacie MS EXcel 

26 lipca 
2016 r. 

16. Zał. nr 3 do Regulaminu 
naboru: Wzór umowy o 
dofinansowanie wraz z 

załącznikami 

§ 11, ust. 5  Zapis: 

5. Płatność końcowa zostanie przekazana Beneficjentowi przelewem na 
rachunek bankowy Beneficjenta przez Płatnika lub Instytucję Zarządzającą 
RPO WZ na podstawie wniosku o płatność końcową, o którym mowa w § 8 
ust. 8 pkt 8) Umowy, obejmującego wydatki kwalifikowalne odpowiadające 
co najmniej 5% łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 4 
Umowy, po:  
1) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ wniosku o 

płatność końcową oraz poświadczeniu ujętych w nim poniesionych 
wydatków;  

2) przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ kontroli w 
celu stwierdzenia zrealizowania Projektu zgodnie z Umową, 
wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa unijnego oraz prawa 
krajowego, Regulaminem naboru, wytycznymi horyzontalnymi, 
wytycznymi programowymi oraz weryfikacji osiągnięcia zakładanych 
wskaźników Projektu, 

3) potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ prawidłowej 
realizacji Projektu. 

Zmieniono na: 

5. Płatność końcowa zostanie przekazana Beneficjentowi przelewem na 
rachunek bankowy Beneficjenta przez Płatnika lub Instytucję Zarządzającą 
RPO WZ na podstawie wniosku o płatność końcową, o którym mowa w § 8 
ust. 8 pkt 8) Umowy, obejmującego kwotę wnioskowaną stanowiącą co 

Aktualizacja zapisu 26 lipca 
2016 r. 
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najmniej 5% łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 4 
Umowy, po:  
1) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ wniosku o 

płatność końcową oraz poświadczeniu ujętych w nim poniesionych 
wydatków;  

2) przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ kontroli w 
celu stwierdzenia zrealizowania Projektu zgodnie z Umową, 
wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa unijnego oraz prawa 
krajowego, Regulaminem naboru, wytycznymi horyzontalnymi, 
wytycznymi programowymi oraz weryfikacji osiągnięcia zakładanych 
wskaźników Projektu, 

3) potwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ prawidłowej 
realizacji Projektu. 

17. Jw. § 14, ust.1 Zapis: 

1. Beneficjent zobowiązuje się do monitorowania wszystkich dochodów w 
okresie realizacji i trwałości Projektu oraz do informowania Instytucji 
Zarządzającej RPO WZ o uzyskanych dochodach, które powstaną w 
związku z realizacją Projektu. 

Zmieniono na: 

1. Beneficjent zobowiązuje się do wykazywania oraz monitorowania 
dochodów, o których mowa w § 1 pkt 3 Umowy, powstałych w związku z 
realizacją Projektu zgodnie z Zasadami dotyczącymi wykazywania oraz 
monitorowania dochodów związanych z realizację projektów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, stanowiącymi załącznik nr 8 do 
Umowy. 

 

Aktualizacja zapisu 26 lipca 
2016 r. 

18. Jw. § 14, ust. 2 Zapis: 

2. Procedura wykorzystywana przez Beneficjenta do monitorowania 
dochodów zależna jest od metody, w oparciu o którą ustalony został 
poziom dofinansowania dla Projektu. 

Zmieniono na: 

2. Procedura wykorzystywana przez Beneficjenta do wykazywania oraz 
monitorowania dochodów zależna jest od metody, w oparciu o którą 
ustalony został poziom dofinansowania dla Projektu. 

Aktualizacja zapisu 26 lipca 
2016 r. 
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19. Jw.  § 14, ust. 3 Zapis: 

3. Procedury, o których mowa w ust. 2 określone zostały w rozporządzeniu 
ogólnym oraz 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 18.03.2015 r. 

Zmieniono na: 

3. Procedury, o których mowa w ust. 2 określone zostały w rozporządzeniu 
ogólnym, 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 18.03.2015 r. oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r. 

Aktualizacja zapisu 26 lipca 
2016 r. 

20. Jw.  § 14, ust. 4, 5, 
6, 7, 8 

Usunięto następujące zapisy: 

4. W przypadku Projektu spełniającego przesłanki art. 61 ust. 3 lit. b 
rozporządzenia ogólnego, to jest Projektu dla którego poziom 
dofinansowania określono w oparciu o metodę luki w finansowaniu, 
Beneficjent ma obowiązek monitorowania dochodu osiągniętego w trakcie 
realizacji Projektu. W przypadku tego typu Projektu wydatki kwalifikowalne 
są pomniejszane o dochód, który nie został wzięty pod uwagę 
w momencie wyboru Projektu do dofinansowania. Beneficjent pomniejsza 
wydatki kwalifikowalne Projektu o uzyskany dochód, nie później jednak niż 
we wniosku o płatność końcową. W przypadku gdy nie wszystkie koszty 
inwestycji są kwalifikowalne, dochód zostaje przyporządkowany 
proporcjonalnie do kwalifikowanych i niekwalifikowanych części kosztu 
inwestycji. 

5. W przypadku Projektu spełniającego przesłanki art. 65 ust. 8 
rozporządzenia ogólnego, to jest Projektu generującego dochód w trakcie 
realizacji Projektu, dla którego poziom dofinansowania określono w 
oparciu o zasady ogólne, Beneficjent ma obowiązek monitorowania 
dochodu jedynie w odniesieniu do tego okresu. W przypadku tego typu 
Projektu wydatki kwalifikowalne są pomniejszane o dochód, który nie 
został wzięty pod uwagę w momencie wyboru Projektu do dofinansowania. 
Beneficjent pomniejsza wydatki kwalifikowalne Projektu o uzyskany 
dochód, nie później jednak niż we wniosku o płatność końcową. 
W przypadku gdy nie wszystkie koszty inwestycji są kwalifikowalne, 
dochód zostaje przyporządkowany proporcjonalnie do kwalifikowalnych i 
niekwalifikowalnych części kosztu inwestycji. 

6. W przypadku Projektu spełniającego przesłanki art. 61 ust. 6 

Aktualizacja zapisu 26 lipca 
2016 r. 
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rozporządzenia ogólnego, to jest Projektu generującego dochód, dla 
którego nie można obiektywnie określić dochodu z wyprzedzeniem 
w momencie wyboru Projektu, Beneficjent ma obowiązek monitorowania 
dochodu generowanego w fazie operacyjnej. Dochód wygenerowany w 
okresie do 3 lat od zakończenia Projektu (zamknięcia fazy inwestycyjnej) 
lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia 
Programu określonego w przepisach dotyczących EFRR, w zależności od 
tego, który termin nastąpi wcześniej, należy zwrócić w terminie 
wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ. 

7. W przypadku Projektu spełniającego przesłanki art. 61 ust. 3 lit. a) lub art. 
61 ust. 5 rozporządzenia ogólnego, dla którego poziom dofinansowania 
określono poprzez zastosowanie zryczałtowanych procentowych stawek 
dochodu, całość dochodów wygenerowanych w czasie realizacji Projektu 
(w fazie inwestycyjnej) i po zakończeniu realizacji Projektu (w fazie 
operacyjnej) uznaje się za uwzględnione poprzez zastosowanie stawki 
zryczałtowanej. Beneficjent nie ma obowiązku monitorowania dochodu w 
tym przypadku. 

8. Szczegółowe zasady wykazywania oraz monitorowania dochodu w 
Projekcie określają Zasady dotyczące wykazywania oraz monitorowania 
dochodów związanych z realizacją projektów w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-
2020, stanowiące załącznik nr 8 do Umowy. 

21. Jw. § 27 ust. 10 Dodano następujący zapis: 

10. W przypadku, gdy wysokość wydatków kwalifikowalnych, o których mowa 
w § 2 ust. 3 Umowy, ulegnie zmianie oraz gdy dofinansowanie, o którym 
mowa w § 2 ust. 4 Umowy, ustalone zostało w oparciu o jedną z metod, o 
której mowa w art. 61 ust. 3 rozporządzenia ogólnego,  Instytucja 
Zarządzająca RPO WZ może zobowiązać Beneficjenta do ponownego 
wyliczenia kwoty dofinansowania dla Projektu. Szczegółowe reguły 
dotyczące ponownego wyliczania kwoty dofinansowania dla Projektu 
określają Zasady dotyczące wykazywania oraz monitorowania dochodów 
związanych z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 
stanowiące załącznik nr 8 do Umowy. 

Aktualizacja zapisu 26 lipca 
2016 r. 

22. Zał. nr 7 do Regulaminu 
naboru: Zasady 

wprowadzania zmian w 
projektach 

realizowanych w 
ramach Regionalnego 

 Zmieniono wersję załącznika nr 7 Zasady wprowadzania zmian w projektach 
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z 3.0 na 4.0. 

Aktualizacja 
zapisu dokonana 

z związku ze 
zmianą zał. do 

Zasad 
wprowadzania 

26 lipca 
2016 r. 
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Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
2014-2020 

zmian w 
projektach 

realizowanych w 
ramach 

Regionalnego 
Programu 

Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomors
kiego 2014-2020, 

tj. Formularza 
wprowadzania 

zmian w projekcie 
realizowanym w 
ramach RPO WZ 

2014-2020 

23. Zał. nr 9 do Regulaminu 
naboru: Zasady 

dotyczące realizacji 
projektów partnerskich 

w ramach 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
2014-2020 

 Zmieniono wersję załącznika nr 9 do Regulaminu naboru Zasady dotyczące 
realizacji projektów partnerskich w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z 1.0 na 3.0. 

Aktualizacja zapisu 26 lipca 
2016 r. 
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24. Zał. nr 8 do umowy: 
Zasady dotyczące 
wykazywania oraz 

monitorowania 
dochodów związanych  
z realizacją projektów w 
ramach Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
2014-2020 

Cały dokument Zmieniono wersję załącznika nr 8 do umowy Zasady dotyczące wykazywania 
oraz monitorowania dochodów związanych z realizacją projektów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020 z 1.0 na 2.0. 

Aktualizacja 
zapisów 

1 sierpnia 2016 r. 

25. Załącznik nr 3 do 
Regulaminu naboru: Wzór 
umowy o dofinansowanie 

§ 27 
punkt 9 

Zapis: 

Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia suma 
wartości wydatków objętych postępowaniem ulegnie zmniejszeniu o co 
najmniej 2% w stosunku do sumy wartości tych wydatków, określonych we 
wniosku o dofinansowanie i suma ta jest większa niż 100 000 zł, Beneficjent 
zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania tej informacji do Instytucji 
Zarządzającej RPO WZ. Po uzyskaniu takiej informacji Instytucja Zarządzająca 
RPO WZ może obniżyć poziom dofinansowania w ramach uzyskanych 
oszczędności z postępowania o udzielenie zamówienia.  
 
Zmieniono na: 

Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia suma 
wartości wydatków kwalifikowalnych objętych postępowaniem ulegnie 
zmniejszeniu o co najmniej 2% w stosunku do sumy wartości tych wydatków, 
określonych we wniosku o dofinansowanie i suma ta jest większa niż 100 000 
zł, Beneficjent  zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania tej informacji do 
Instytucji Zarządzającej RPO WZ.  

Aktualizacja zapisu 19 września 
2016 r. 
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26. Jw. § 27 
punkt 10 

Zapis: 

W przypadku, gdy wysokość wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 2 
ust. 3 Umowy, ulegnie zmianie oraz gdy dofinansowanie, o którym mowa w § 2 
ust. 4 Umowy, ustalone zostało w oparciu o jedną z metod, o której mowa w 
art. 61 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, Instytucja Zarządzająca RPO WZ może 
zobowiązać Beneficjenta do ponownego wyliczenia kwoty dofinansowania dla 
Projektu. Szczegółowe reguły dotyczące ponownego wyliczania kwoty 
dofinansowania dla Projektu określają Zasady dotyczące wykazywania oraz 
monitorowania dochodów związanych z realizacją projektów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020, stanowiące załącznik nr 8 do Umowy.  
 
Zmieniono na: 

Po uzyskaniu informacji o wystąpieniu oszczędności w projekcie Instytucja 
Zarządzająca RPO WZ może obniżyć kwotę dofinansowania w ramach 
uzyskanych oszczędności z postępowania o udzielenie zamówienia albo 
podjąć decyzję w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania projektu z 
zachowaniem przyjętych dla danego naboru ograniczeń kwoty dofinansowania, 
poziomu dofinansowania i limitów wydatków oraz wielkości stawki ryczałtowej.  

Aktualizacja zapisu Jw. 

27. Jw. § 27 
punkt 11 

Dodano pkt 11: 

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia suma wartości wydatków kwalifikowalnych objętych 
postępowaniem ulegnie zmniejszeniu o mniej niż 2% w stosunku do sumy 
wartości tych wydatków, określonych we wniosku o dofinansowanie lub suma 
ta jest mniejsza niż 100 000 zł, postanowienie ust. 8 stosuje się odpowiednio, 
jednakże nie sporządza się aneksu do umowy o dofinansowanie określającego 
nową kwotę lub procent dofinansowania.  

Aktualizacja zapisu Jw. 

28. Jw. § 27 
punkt 12 

Dodano pkt 12: 

W przypadku, gdy wysokość wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 2 
ust. 3 Umowy, ulegnie zmianie oraz gdy dofinansowanie, o którym mowa w § 2 
ust. 4 Umowy, ustalone zostało w oparciu o jedną z metod, o której mowa w 
art. 61 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, Instytucja Zarządzająca RPO WZ może 
zobowiązać Beneficjenta do ponownego wyliczenia kwoty dofinansowania dla 
Projektu. Szczegółowe reguły dotyczące ponownego wyliczania kwoty 
dofinansowania dla Projektu określają Zasady dotyczące wykazywania oraz 
monitorowania dochodów związanych z realizacją projektów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020, stanowiące załącznik nr 8 do Umowy. 

Aktualizacja zapisu Jw. 
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29. Załącznik nr 4 do 
Regulaminu naboru: 

Dokumenty niezbędne do 
przygotowania umowy o 

dofinansowanie 

Lista dokumentów 
niezbędnych do 
przygotowania 

umowy o 
dofinansowanie 

Zaktualizowano listę dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy 
o dofinansowanie. 

Aktualizacja zapisu Jw. 

30. Załącznik nr 7 do 
Regulaminu naboru: 

Zasady wprowadzania 
zmian w projektach 

realizowanych w ramach 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
2014-2020   

 Zmieniono wersję Zasad wprowadzania zmian w projektach realizowanych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

Uspójnienie 
zapisów 

dokumentacji 
dedykowanym 

działaniom 
realizowanym w 
ramach Strategii 
Zintegrowanych 

Inwestycji 
Terytorialnych 

Jw. 

 


