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REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu konkursu nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/1 8  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewód ztwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna 
Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fiz ycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczno ści i obszarów miejskich i wiejskich 
 

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 9.3 

Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, 
gospodarczej i społecznej ubogich 
społeczności i obszarów miejskich i 

wiejskich – wersja 3.0 (grudzień 2018 r.) 

Strona tytułowa Zmieniono wersję Regulaminu konkursu z wersji 3.0 (grudzień 2018 r.) na 
wersję 4.0 (luty 2019 r.). 

Zmiana zapisów 19.02.2019 r. 

2. j.w. Podstawy prawne Dokonano aktualizacji publikatorów Aktualizacja zapisów jw. 

3. j.w. 

Rozdział 1,  

podrozdział 1.3,  

pkt 3 

Zapis: 

„3. Do projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje 
się zapisy 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 oraz 
dokumentu pn. „Zasady dotyczące realizacji projektów hybrydowych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Aktualizacja zapisów jw. 
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Zachodniopomorskiego 2014-2020”, stanowiącego załącznik nr 14 do 
niniejszego Regulaminu5”. 

 

Zmieniono na: 

„3. Do projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje 
się zapisy Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 oraz 
dokumentu pn. „Zasady dotyczące realizacji projektów hybrydowych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020”, stanowiącego załącznik nr 14 do 
niniejszego Regulaminu5”. 

4. j.w. 

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 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 w dokumencie pn. Zasady dotyczące wykazywania oraz 
monitorowania dochodów związanych z realizacją projektów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, stanowiącym załącznik do umowy o 
dofinansowanie. 

 

Zmieniono na: 

„14. Dodatkowe informacje na temat zasad rozliczania dochodu 
wygenerowanego w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu znajdują się 
w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 10 
stycznia 2019 r. oraz w dokumencie pn. Zasady dotyczące wykazywania 
oraz monitorowania dochodów związanych z realizacją projektów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

 jw. 

                                                           
5 UWAGA: W związku z pracami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nad nowelizacją Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów  inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i 
projektów hybrydowych na lata 2014-2020, w trakcie trwania naboru możliwa jest zmiana zapisów dokumentu pn. Zasady dotyczące realizacji projektów hybrydowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.  
 
5 UWAGA: W związku z publikacją nowych Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju  zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów  inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów 
hybrydowych na lata 2014-2020, zapisy dokumentu pn. Zasady dotyczące realizacji projektów hybrydowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 stosuje się w 
zakresie, w jakim nie są sprzeczne z ww. Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju. 
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Zachodniopomorskiego 2014-2020, stanowiącym załącznik do umowy o 
dofinansowanie”. 

5. j.w. 
Rozdział 4,  

pkt 5 (Tabela)  

W definicji wskaźnika „Liczba projektów, w których sfinansowano koszty 
racjonalnych usprawnień dla  osób z niepełnosprawnościami” dokonano 
zmiany części zapisów. 

 

Zapis: 

„Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz 
dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego 
obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w 
celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z 
wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na 
zasadzie równości z innymi osobami (zgodnie z art. 2 Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych). Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia 
wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami. Przykłady racjonalnych 
usprawnień: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, 
dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie 
infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, mówiące, drukarki 
materiałów w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie 
dostosowanie wyżywienia.” 

 

Zmieniono na: 

„Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany i 
dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego 
obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym przypadku, w celu 
zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z 
wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na 
zasadzie równości z innymi osobami (zgodnie z art. 2 Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych). Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia 
wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami. Przykłady racjonalnych 
usprawnień: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, 
dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też sprzętu np. komputer, 
czytnik dla osób niewidzących), osoby asystujące, odpowiednie 
dostosowanie wyżywienia. 

Wybór wskaźnika dot. finansowania racjonalnych usprawnień powoduje 
konieczność wskazania również wskaźnika: liczba obiektów dostosowanych 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.” 

Aktualizacja zapisów jw. 
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6. j.w. 

Rozdział 7, podrozdział 
7.2.1,   

pkt 7 

Zapis: 

„7. Nie podlega uzupełnieniu warunek w zakresie terminu złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu. Bez rozpatrzenia pozostaje wniosek o 
dofinansowanie opublikowany w LSI2014 po terminie wskazanym w 
wezwaniu  oraz wniosek o dofinansowanie, dla którego wygenerowany na 
jego podstawie pisemny wniosek o przyznanie pomocy (podpisany zgodnie z 
zasadami reprezentacji obowiązującymi u wnioskodawcy/partnera) z 
właściwą sumą kontrolną, nie zostanie dostarczony w terminie określonym w 
niniejszym regulaminie.” 

 

Zmieniono na: 

„7. Nie podlega uzupełnieniu warunek w zakresie terminu złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu. Bez rozpatrzenia pozostaje wniosek o 
dofinansowanie opublikowany w LSI2014 po terminie wskazanym w 
niniejszym regulaminie oraz wniosek o dofinansowanie, dla którego 
wygenerowany na jego podstawie pisemny wniosek o przyznanie pomocy 
(podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u 
wnioskodawcy/partnera) z właściwą sumą kontrolną, nie zostanie 
dostarczony w terminie określonym w niniejszym regulaminie.” 

Zmiana zapisów jw. 

7. j.w. 

Rozdział 7, podrozdział 
7.2.5,   

pkt 8, 9 

Zapisy: 

„8. W przypadku, gdy projekty umieszczone na liście rankingowej otrzymały 
jednakową liczbę punktów, a suma wnioskowanego w ramach tych projektów 
dofinansowania przekracza pozostałą dla konkursu alokację, projekty te 
zostaną sklasyfikowane w oparciu o najwyższą wartość punktów 
przyznanych w ramach oceny kryterium Efektywność. W przypadku kiedy w 
ramach oceny ww. kryterium projekty będą nadal posiadały jednakową liczbę 
punktów zostaną sklasyfikowane kolejno w ramach największej wartości 
zakładanego do osiągnięcia wskaźnika produktu pn. Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją [ha], stanowiącego podstawę do obliczeń w ramach 
kryterium efektywność.” 

 

„9. W sytuacji, gdy ze względu na kwotę przeznaczoną na dofinansowanie 
projektów nie jest możliwe objęcie wsparciem wszystkich pozytywnie 
zweryfikowanych projektów, do dofinansowania rekomendowane są projekty 
z listy rankingowej z największą liczbą punktów, do wyczerpania alokacji 
dostępnej w ramach konkursu.” 

Zmieniono na: 

„8. W przypadku, gdy projekty umieszczone na liście rankingowej otrzymały 
jednakową liczbę punktów, a suma wnioskowanego w ramach tych 
projektów dofinansowania przekracza pozostałą dla konkursu alokację, 
wszystkie te projekty traktowane są jednakowo i zostają sklasyfikowane na 

Zmiana zapisów jw. 
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liście rankingowej jako projekty rekomendowane do dofinansowania przy 
jednoczesnym, proporcjonalnym do wnioskowanego, obniżeniu 
dofinansowania.” 

 

„9. W sytuacji, gdy ze względu na kwotę przeznaczoną na dofinansowanie 
projektów nie jest możliwe objęcie wsparciem wszystkich pozytywnie 
zweryfikowanych projektów, do dofinansowania rekomendowane są projekty 
z listy rankingowej z największą liczbą punktów, do wyczerpania alokacji 
dostępnej w ramach konkursu, z zastrzeżeniem zapisów pkt 8.” 

8. j.w. 

Rozdział 7, podrozdział 
7.2.6,   

pkt 11,12,13 

Po punkcie 10 dodano punkt 11 w brzmieniu: 

„11. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od oceny strategicznej, ww. 
lista rankingowa tworzona jest w oparciu o wyniki oceny merytorycznej II 
stopnia.” 

Uwzględniając powyższe zmianie uległa numeracja kolejnych punktów w 
przedmiotowym podrozdziale. 

Zapis: 

„11. W przypadku, gdy projekty umieszczone na liście rankingowej otrzymały 
jednakową liczbę punktów, a suma wnioskowanego w ramach tych 
projektów dofinansowania przekracza pozostałą dla konkursu alokację, 
projekty te zostaną sklasyfikowane w oparciu o najwyższą wartość punktów 
przyznanych w ramach oceny kryterium Efektywność. W przypadku kiedy w 
ramach oceny ww. kryterium projekty będą nadal posiadały jednakową 
liczbę punktów zostaną sklasyfikowane kolejno w ramach największej 
wartości zakładanego do osiągnięcia wskaźnika produktu pn. Powierzchnia 
obszarów objętych rewitalizacją [ha], stanowiącego podstawę do obliczeń w 
ramach kryterium efektywność.” 

Zmieniono na: 

 „12. W przypadku, gdy projekty umieszczone na liście rankingowej 
otrzymały jednakową liczbę punktów, a suma wnioskowanego w ramach 
tych projektów dofinansowania przekracza pozostałą dla konkursu alokację, 
wszystkie te projekty traktowane są jednakowo i zostają sklasyfikowane na 
liście rankingowej jako projekty rekomendowane do dofinansowania przy 
jednoczesnym, proporcjonalnym do wnioskowanego, obniżeniu 
dofinansowania.” 

Zapis: 

„12. W sytuacji, gdy ze względu na kwotę przeznaczoną na dofinansowanie 
projektów w konkursie nie jest możliwe objęcie wsparciem wszystkich 
pozytywnie zweryfikowanych projektów, do dofinansowania rekomendowane 
są projekty z listy rankingowej z największą liczbą punktów, do wyczerpania 
alokacji dostępnej w ramach konkursu.” 

Zmiana zapisów jw. 
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Zmieniono na: 

„13. W sytuacji, gdy ze względu na kwotę przeznaczoną na dofinansowanie 
projektów w konkursie nie jest możliwe objęcie wsparciem wszystkich 
pozytywnie zweryfikowanych projektów, do dofinansowania rekomendowane 
są projekty z listy rankingowej z największą liczbą punktów, do wyczerpania 
alokacji dostępnej w ramach konkursu, z zastrzeżeniem zapisów pkt 12.” 

9. j.w. Rozdział 9, punkt 3 

Dodano punkt 3 w brzmieniu: 

„3. Umowa o dofinansowanie projektu może zostać zmieniona w przypadku 
gdy zmiany nie wpłyną na spełnienie kryteriów wyboru projektów w sposób, 
który skutkowałby negatywną oceną tego projektu.” 

Dodanie zapisów jw. 

10. 

Załącznik nr 10 do regulaminu konkursu: 

 Zasady dotyczące odzyskiwania środków w 
ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 

– 2020 

Zasady dotyczące 
odzyskiwania środków 

w ramach 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
2014 – 2020 

Wprowadzono nową wersję „Zasad dotyczących odzyskiwania środków w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020”  

 

Wersja 5.0 zostaje zastąpiona wersją 6.0. 

Zmiana zapisów jw. 

11. 

Załącznik nr 5 do umowy/porozumienia o 
dofinansowanie projektu: 

 Zasady dotyczące wykazywania oraz 
monitorowania dochodów  

związanych z realizacją projektów w 
ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego  

Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020 

Zasady dotyczące 
wykazywania oraz 

monitorowania 
dochodów związanych 
z realizacją projektów 

w ramach 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego  

Województwa 
Zachodniopomorskiego 

2014-2020 

Wprowadzono nową wersję „Zasad dotyczących wykazywania oraz 
monitorowania dochodów związanych z realizacją projektów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020”  

 

Wersja 4.0 zostaje zastąpiona wersją 5.0. 

Zmiana zapisów jw. 

 


