Rejestr zmian regulaminu konkursu - RPZP.02.13.00-IZ.00-32-K01/17
Lp. Dokument, w
którym
wprowadzane
są zmiany
1. Regulamin
konkursu

2. Regulamin
konkursu

Rozdział /
Podrozdział / Punkt
/Strona

Dotychczasowy wersja

Aktualna wersja

Uzasadnienie zmian

Podrozdz. 2.1 ust. 1

Zapis:

Zmieniono zapis:

„ (…) Nabór wniosków o dofinansowanie w
ramach niniejszego konkursu będzie trwał od
2 listopada 2017 r. do 31 maja 2018 r.”

„ (…) Nabór wniosków o dofinansowanie w
ramach niniejszego konkursu będzie trwał od 2
listopada 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.”

Wydział Inwestycji i Nieruchomości Urzędu
22.05..2018r.
Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego – będący podmiotem
uprawnionym do składania wniosków o
dofinansowanie w konkursie ogłoszonym dla
działania 2.13, wystąpił z pismem do
Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –
2020 o wydłużenie terminu naboru wniosków
o dofinansowanie w ramach konkursu nr
RPZP.02.13.00-IZ.00-32-K01/17 dla działania
2.13 Modernizacja energetyczna obiektów
użyteczności publicznej samorządu
województwa, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 20142020.

Zapis:

Zmieniono zapis:

Terminy i sposób
sporządzenia i
dostarczenia
wniosku o
dofinansowanie

Podrozdz. 2.1 ust. 3

Terminy i sposób
sporządzenia i
dostarczenia
wniosku o

1.

Skuteczne
złożenie
wniosku
o 2.
dofinansowanie
polega
na
opublikowaniu
wniosku
o
dofinansowanie w wersji elektronicznej
w LSI w terminie naboru projektów oraz

„Skuteczne
złożenie
wniosku
o
dofinansowanie polega na opublikowaniu
wniosku o dofinansowanie w wersji
elektronicznej w LSI w terminie naboru
projektów oraz doręczeniu do IOK
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Data
wprowadzenia
zmiany

Wydział Inwestycji i Nieruchomości Urzędu
22.05.2018r.
Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego – będący podmiotem
uprawnionym do składania wniosków o
dofinansowanie w konkursie ogłoszonym dla
działania 2.13, wystąpił z pismem do
Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych

dofinansowanie

3. Regulamin
konkursu

doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o
1
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 7 czerwca
2018 r. Wniosek o dofinansowanie wraz
z załącznikami należy opublikować
najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego
dnia trwania naboru tj. 31 maja 2018r.
Zapis:

f) Załącznik 14. Pozytywna opinia o
celowości
inwestycji
wydana
przez
Załączniki do
Wojewodę
Zachodniopomorskiego
lub
wniosku o
ministra właściwego ds. zdrowia (jeśli
dofinansowanie ust dotyczy);
Opinia o celowości inwestycji wydawana jest
3 pkt f
przez właściwe organy na podstawie art. 95d
i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach
opieki
zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.). W
przypadku podmiotów objętych dyspozycją
ww. ustawy załącznikiem obowiązkowym jest
opinia o celowości inwestycji wydana przez
właściwy organ.
Podrozdz. 2.1.1

2

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 7
stycznia
2019
r.
Wniosek
o
dofinansowanie wraz z załącznikami
należy opublikować najpóźniej do godziny
15:00 ostatniego dnia trwania naboru tj.
31 grudnia 2018r. r
Wykreślono cały zapis zapis pkt f):
f)Załącznik 14. Pozytywna opinia o celowości
inwestycji
wydana
przez
Wojewodę
Zachodniopomorskiego lub ministra właściwego
ds. zdrowia (jeśli dotyczy);
Opinia o celowości inwestycji wydawana jest
przez właściwe organy na podstawie art. 95d i
nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach
opieki
zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.). W
przypadku podmiotów objętych dyspozycją ww.
ustawy załącznikiem obowiązkowym jest opinia
o celowości inwestycji wydana przez właściwy
organ.

1

Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –
2020 o wydłużenie terminu naboru wniosków
o dofinansowanie w ramach konkursu nr
RPZP.02.13.00-IZ.00-32-K01/17 dla działania
2.13 Modernizacja energetyczna obiektów
użyteczności publicznej samorządu
województwa, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 20142020.

W świetle obowiązujących zapisów w 22.05.2018r.
Umowie partnerstwa oraz w piśmie
Ministra Zdrowia pozytywna opinia jest
wymagana jedynie w przypadku
projektów finansowanych z priorytetu
inwestycyjnego 9a.
Dlatego w przypadku projektów
dotyczących modernizacji energetycznej
budynków w obszarze ochrony zdrowia
należy odstąpić od wymagania od
beneficjenta pozytywnej opinii o
celowości inwestycji wydanej przez
właściwe organy na podstawie art. 95d i
nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach
opieki
zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn.
zm.).

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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4.

Regulamin
konkursu

Podrozdz. 2.1
Terminy i sposób
sporządzenia i
dostarczenia wniosku
o dofinansowanie,
ust.3

Zmiana w zakresie dokumentów
potwierdzających posiadania środków na
Załącznik 6.7 Dokumenty potwierdzające Załącznik 6.7. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie finansowania.

Zmieniono zapis:

Zapis:

posiadanie
środków
współfinansowanie projektu
jst):

na posiadanie środków na współfinansowanie
(dotyczy projektu:

a) wieloletnia prognoza finansowa (w
przypadku projektów realizowanych
dłużej niż 1 rok) lub uchwała budżetowa
(w przypadku projektów, których
realizacja jest krótsza niż 1 rok);
b) umowy
dotacji,
dokumenty
potwierdzające przyznanie subwencji,
itp. (jeśli dotyczy).
Z
przedstawionych
dokumentów
powinno wynikać, że dany podmiot
zaplanował zabezpieczenie środków
finansowych w wysokości niezbędnej do
realizacji projektu.

- uchwała (lub oświadczenie w przypadku
organu jednoosobowego) właściwego
według statutu organu określającą zadanie,
na które przeznaczone są środki finansowe,
a także wysokość wkładu własnego na
realizację danego zadania w kolejnych
latach.
-wieloletnia prognoza finansowa w
przypadku
jednostek
samorządu
terytorialnego.

W celu uwierzytelnienia zapewnienia
środków
dopuszcza
się
także
przedstawienie
dokumentów
uwierzytelniających zapewnienie środków,
Uwaga: Załączniki 6.7 wieloletnia
np.:
prognoza finansowa nie musi zostać
załączona do wniosku o dofinansowanie -umowę dotacji celowej, dokumenty
w wersji elektronicznej.
potwierdzające przyznanie subwencji itp.
Za
skuteczne
dostarczenie
w/w
załącznika IOK uznaje wskazanie w treści
wniosku
o dofinansowanie adresu internetowego
odsyłającego do strony, na której
dostępny jest przedmiotowy dokument
oraz wskazanie np. nr uchwały oraz
pozycji w budżecie, pod którą znajduje
się inwestycja, na którą zostały
zabezpieczone środki oraz przedłożenia
stosownego oświadczenia w tym
zakresie.

-wyciąg z rachunku bankowego,
-umowę kredytu,
-umowy,
promesy
od
instytucji
udzielających wsparcia w realizacji
projektów dofinansowanych ze środków
funduszy strukturalnych (np. programy
skierowane na dofinansowanie wkładu
własnego),
- oświadczenie Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego
potwierdzające
zapewnienie
środków
na
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współfinansowanie projektu (wg wzoru,
wymagana
kontrasygnata
Skarbnika
Województwa).
Z przedstawionych dokumentów powinno
wynikać, że dany podmiot zaplanował
zabezpieczenie środków finansowych w
wysokości niezbędnej
do realizacji
projektu.
Uwaga: Załączniki 6.7 wieloletnia prognoza
finansowa
jednostki
samorządu
terytorialnego nie musi zostać załączona
do wniosku o dofinansowanie w wersji
elektronicznej.Za skuteczne dostarczenie
w/w załącznika IOK uznaje wskazanie w
treści wniosku o dofinansowanie adresu
internetowego odsyłającego do strony, na
której dostępny jest przedmiotowy
dokument oraz wskazanie np. nr uchwały
oraz pozycji w budżecie, pod którą znajduje
się inwestycja,
na
którą
zostały
zabezpieczone środki oraz przedłożenia
stosownego oświadczenia w tym zakresie.

5.

Załącznik 1 do
Sekcja J załączniki
regulaminu
konkursu wzór
wniosku o
dofinansowanie

Zapis: Zał. 14 Pozytywna opinia o
celowości inwestycji wydana przez
Wojewodę Zachodniopomorskiego lub
ministra właściwego ds. zdrowia

Usunięto załącznik. 14 Pozytywna opinia o
celowości inwestycji wydana przez
Wojewodę Zachodniopomorskiego lub
ministra właściwego ds. zdrowia

Sporządziła: Agnieszka Zielińska-Maciąg
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Konsekwencja zmiany wskazanej w pkt. 3
niniejszej tabeli.

22.05.2018

