Załącznik nr 3
Województwa
z dnia 27.01.2020 r.

do uchwały Zarządu
Zachodniopomorskiego

Rejestr zmian regulaminu konkursu - RPZP.04.08.00-IZ.00-32-K02/20
Lp.

1.

2.

Dokument, w
którym
wprowadzane są
zmiany
Regulamin
konkursu wraz z
załącznikami

Rozdział /
Podrozdział / Punkt
/Strona

Dotychczasowy wersja

Aktualna wersja

Regulamin konkursu
wraz z załącznikami

Zapis:
Nr konkursu RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/19

Zmieniono zapis:
Nr konkursu RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20

Regulamin
konkursu

1.5 Przedmiot
konkursu i warunki
dostępu

Zapis:
Brak zapisu

Uzasadnienie zmian

Data
wprowadzenia
zmiany

Nabór wniosków zastał ogłoszony w dniu
27.01.2020
02.12.2019r., jednak nabór wniosków
zaczyna się od 02.01.2020r. Z uwagi na
funkcjonalność systemu wymaga jest
zmiana numeru konkursu.
Zmieniono zapis:
Z uwagi na pytania i wątpliwości 27.01.2020
Wnioskodawców
dodano
zapis
w
18. W przypadku wnioskodawców dla których regulaminie.
dofinansowanie stanowić będzie pomoc
publiczną należy uwzględnić następujące
ograniczenia dotyczące kategorii podmiotów,
które mogą uzyskać pomoc publiczną lub
pomoc de minimis:
a) pomoc publiczna na ochronę środowiska
udzielana na podstawie rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3
września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy
na inwestycje w układy wysokosprawnej
kogeneracji oraz na propagowanie energii ze
źródeł odnawialnych w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020
oraz rozporządzenia w sprawie wyłączeń
blokowych, jak też pomoc de minimis, nie
może
być
przyznawana
w
sektorze
rybołówstwa i akwakultury.
Sektor
rybołówstwa i akwakultury oznacza sektor
gospodarki,
który
obejmuje
wszelką
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działalność
związaną
z
produkcją
i
przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub
akwakultury oraz obrotem nimi. Możliwe jest
udzielenie pomocy publicznej na ochronę
środowiska, jak też pomocy de minimis
przedsiębiorstwom,
które
prowadzą
działalność gospodarczą również poza tymi
sektorami, pod warunkiem, że pomoc będzie
przeznaczona na działalność w sektorach
innych niż rybołówstwo i akwakultura, a
jednocześnie beneficjent zapewni rozdzielenie
działalności lub wyodrębnienie kosztów
(odrębna ewidencja księgowa);
b) pomoc de minimis nie może być
przyznawana przedsiębiorstwom zajmującym
się produkcją podstawową produktów rolnych,
przy czym możliwe jest udzielenie pomocy de
minimis przedsiębiorstwom, które poza
produkcją podstawową produktów rolnych
prowadzą działalność także w innym sektorze i
wówczas pomoc de minimis może być
przyznana na działalność w tym innym
sektorze
pod
warunkiem
rozdzielenia
działalności lub wyodrębnienia kosztów
(prowadzenie
wyodrębnionej
ewidencji
kosztów działalności, która otrzymuje pomoc
de minimis).
3

Regulamin
konkursu

2.1 Terminy i sposób Zapis:
sporządzenia i
dostarczenia wniosku 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
wraz z instrukcją wypełniania stanowi
o dofinansowanie
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Wypełnianie wniosków w LSI możliwe będzie
najpóźniej od 02 stycznia 2020 r. Nabór
wniosków o dofinansowanie w ramach
niniejszego konkursu będzie trwał od 02
stycznia 2020 r. do 28 lutego 2020 r. do
godz. 15:00
2. Wniosek o dofinansowanie wraz z
załącznikami należy wypełnić wyłącznie w
formie
elektronicznej,
za
pomocą
udostępnionego do tego celu systemu

Zmieniono zapis:
1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
wraz z instrukcją wypełniania stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu. Wypełnianie
wniosków w LSI możliwe będzie najpóźniej
od 02 stycznia 2020 r. Nabór wniosków o
dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu
będzie trwał od 02 stycznia 2020 r. do 27
marca 2020 r. do godz. 15:00
2. Wniosek o dofinansowanie wraz z
załącznikami należy wypełnić wyłącznie w
formie
elektronicznej,
za
pomocą
udostępnionego do tego celu systemu
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Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 27.01.2020
Zespolony w Szczecinie złożył pismo z prośbą
o przesunięcie terminu naboru o 1 miesiąc z
uwagi
na
konieczność
uzupełnienia
dokumentów niezbędnych do aplikowania o
środki w ramach naboru. Udział w konkursie,
możliwość
uzyskania
dofinansowania,
możliwość pozyskania energii z odnawialnych
źródeł może stanowić znaczną oszczędność
w kosztach prowadzenia działalności Szpitala
i pozwoli na przeznaczenie zaoszczędzonych
środków na działalność podstawową tj.
świadczenie
świadczeń
zdrowotnych

teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu
Informatycznego Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI),
dostępnego
pod
adresem:
http://beneficjent2014.wzp.pl/.
3. Skuteczne
złożenie
wniosku
o
dofinansowanie polega na opublikowaniu
wniosku o dofinansowanie w wersji
elektronicznej w LSI w terminie naboru
projektów oraz doręczeniu do IOK
1
pisemnego wniosku o przyznanie pomocy ,
podpisanego
zgodnie
z
zasadami
reprezentacji
obowiązującymi
wnioskodawcę, zawierającego właściwą
sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni
od dnia zakończenia naboru wniosków
o dofinansowanie, tj. do dnia 6 marca 2020
r. Wniosek o dofinansowanie wraz
z załącznikami należy opublikować najpóźniej
do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania
naboru tj. 28 lutego 2020 r.

teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu mieszkańcom województwa.
Informatycznego Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego
2014-2020
(LSI),
dostępnego
pod
adresem:
http://beneficjent2014.wzp.pl/.
3. Skuteczne
złożenie
wniosku
o
dofinansowanie polega na opublikowaniu
wniosku o
dofinansowanie w wersji
elektronicznej w LSI w terminie naboru
projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego
2
wniosku o przyznanie pomocy , podpisanego
zgodnie
z
zasadami
reprezentacji
obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego
właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w
terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru
wniosków o dofinansowanie, tj. do dnia 3
kwietnia 2020 r. Wniosek o dofinansowanie
wraz z załącznikami należy opublikować
najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia
trwania naboru tj. 27 marca 2020 r.

Sporządził: Agnieszka Zielińska-Maciąg

1

Przez pisemny wniosek o przyznanie pomocy rozumie się dokument, który generuje się po opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI2014. W wersji papierowej należy dostarczyć
jedynie przedmiotowy pisemny wniosek o przyznanie pomocy, nie zaś pełny wydruk wniosku o dofinansowanie.
2
Przez pisemny wniosek o przyznanie pomocy rozumie się dokument, który generuje się po opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI2014. W wersji papierowej należy dostarczyć
jedynie przedmiotowy pisemny wniosek o przyznanie pomocy, nie zaś pełny wydruk wniosku o dofinansowanie.
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