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Lp.

Dokument, w
którym
wprowadzane są
zmiany

Rozdział / Dotychczasowy wersja
Podrozdzia
ł / Punkt
/Strona

Aktualna wersja

Uzasadnienie zmian

1.

Regulamin konkursu

Podrozdział
1.2. ust.1

Brak punktu p).

Uwzględnienie podstawy prawnej
adekwatnej
do
przedmiotu
konkursu.

_____ 2019 r.

2.

Regulamin konkursu

Podrozdział
1.5

Brak ust. 23

Punkt p) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w
sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do
budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE)
nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013,
(UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr
1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz
decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (tzw.
rozporządzenie Omnibus).
Ust. 23 Projekt musi polegać na budowie, rozbudowie,
przebudowie jednostek wytwarzających energię w
jednostki
wysokosprawnej
kogeneracji
z
konwencjonalnych źródeł energii lub odnawialnych
źródeł energii.

Uspójnienie zapisów Regulaminu
konkursu
z
zapisami
Szczegółowego
Opisu
Osi
Priorytetowych RPO WZ na lata
2014-2020.

_____ 2019 r.

3.

Regulamin konkursu

Podrozdział
2.1

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 01 lutego 2019 r. Nabór
wniosków o dofinansowanie w ramach niniejszego
konkursu trwa od 28 lutego 2019 r. do 28 marca 2019 r.
do godziny 15:00.
2. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy
wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą
udostępnionego
do
tego
celu
systemu
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

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 01 lutego 2019 r. Nabór
wniosków o dofinansowanie w ramach niniejszego
konkursu trwa od 28 lutego 2019 r. do 19 kwietnia 2019
r. do godziny 15:00.
2. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy
wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą
udostępnionego
do
tego
celu
systemu
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

Wydłużenie naboru spowodowane
zmianą zapisów Regulaminów
polegająca na dopuszczeniu w
udziale w konkursie projektów
polegających
na
budowie,
rozbudowie,
przebudowie
jednostek wytwarzających energię
w
jednostki
wysokosprawnej
kogeneracji
również
z
odnawialnych źródeł energii.

_____ 2019 r.
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Data
wprowadzenia
zmiany

4.

Regulamin konkursu

Podrozdział
2.1.1

na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji
elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz
doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie
pomocy1, 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 04 kwietnia 2019 r. Wniosek o dofinansowanie
wraz z załącznikami należy opublikować najpóźniej
do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania naboru tj. 28
marca 2019 r.

na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji
elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz
doręczeniu do IOK 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 26 kwietnia 2019 r. Wniosek o dofinansowanie
wraz z załącznikami należy opublikować najpóźniej
do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania naboru tj. 19
kwietnia 2019 r.

Brak punkt m).

Punkt m) Załącznik 16. Kalkulator pomocy horyzontalnej
(jeśli dotyczy)9.
Kalkulator pomocy horyzontalnej powinien być
opracowany w takim zakresie, jaki odpowiada rodzajowi
i zakresowi projektu, w sposób umożliwiający
weryfikację
prawidłowości
obliczenia
kosztów
kwalifikowalnych w projekcie oraz spełnienie kryteriów
dla danego działania. Kalkulator jest obowiązkowy dla
projektów, w których Wnioskodawca ubiega się o
dofinansowanie
stanowiące
pomoc
publiczną
horyzontalną na zasadach opisanych w rozdziale 6.5.1
niniejszego
regulaminu.
W
przypadku,
gdy
Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis (rozdział
6.5.2 niniejszego regulaminu), bądź ubiega się o
dofinansowanie z pominięciem zasad pomocy
publicznej, Kalkulator nie jest obowiązkowym
załącznikiem. Kalkulator należy wypełnić zgodnie z
instrukcją załączoną w pliku Kalkulatora (w zakładce
„Instrukcja”).

Uzupełnienie listy wymaganej
dokumentacji w celu oszacowania
prawidłowości obliczeń kosztów
kwalifikowalnych.

_____ 2019 r.

9

Kalkulator pomocy horyzontalnej został opracowany na
podstawie raportu pt. „Analiza w celu określenia
nakładów inwestycyjnych instalacji referencyjnych dla
projektów oze i wysokosprawnej kogeneracji do
obliczenia kwoty pomocy inwestycyjnej”, który dostępny
jest na stronie https://www.wfos.szczecin.pl/1450. Dane
zawarte w raporcie stanowić mogą podstawę oceny
poprawności określenia kwot niezbędnych do wyliczenia
pomocy horyzontalnej.

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.
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5.

Regulamin konkursu

Podrozdział
6.1. ust.4

Nazwa wskaźnika: Szacowany roczny spadek emisji Nazwa wskaźnika: Szacowany roczny spadek emisji Uspójnienie zapisów Regulaminu
gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]
gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2]
konkursu
z
zapisami
Szczegółowego
Opisu
Osi
Priorytetowych RPO WZ na lata
2014-2020.

_____ 2019 r.

6.

Regulamin konkursu

Podrozdział
6.2.3 ust. 1
punkt f)

Koszty pośrednie, nie więcej niż 10 % bezpośrednich
wydatków
kwalifikowanych – rozliczane stawką
ryczałtową - do których należą m.in. wynagrodzenie
koordynatora/kierownika
projektu
oraz
innego
personelu zaangażowanego w zarządzanie projektem i
jego rozliczanie, opłaty czynszowe, opłaty za energię,
ogrzewanie, sprzątanie, opłaty pocztowe, materiały
biurowe, opłaty telekomunikacyjne, media oraz inne
koszty administracyjne.

Uszczegółowienie
zapisów
dotyczących kosztów pośrednich.

_____ 2019 r.

7.

Regulamin konkursu

Podrozdział
6.2.3. ust.2

Za niekwalifikowalne uznaje się w szczególności
następujące wydatki:
a) Wkład niepieniężny;
b) Koszty pośrednie, do których należą m.in.
wynagrodzenie koordynatora/kierownika projektu
oraz innego personelu zaangażowanego w zarządzanie
projektem i jego rozliczanie, opłaty czynszowe, opłaty
za energię, ogrzewanie, sprzątanie, opłaty pocztowe,
materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne, media
oraz inne koszty administracyjne;
c) Wydatki na działania informacyjno-promocyjne, za
wyjątkiem przewidzianych na zadania wymagane wg
rozporządzenia ogólnego (załącznik XII rozporządzenia
ogólnego), tj. oznaczenia, bilbordy i tablice
informacyjno-promocyjne;

Uspójnienie zapisów Regulaminu
konkursu.

_____ 2019 r.

Koszty pośrednie, nie więcej niż 10 % bezpośrednich
wydatków
kwalifikowanych – rozliczane stawką
ryczałtową - do których należą m.in. wynagrodzenie
koordynatora/kierownika
projektu
oraz
innego
personelu zaangażowanego w zarządzanie projektem i
jego rozliczanie, opłaty czynszowe, opłaty za energię,
ogrzewanie, sprzątanie, opłaty pocztowe, materiały
biurowe, opłaty telekomunikacyjne, media oraz inne
koszty administracyjne.
Koszty pośrednie powinny zostać oszacowane przez
wnioskodawcę w oparciu o sprawiedliwą, rzetelną i
możliwą do zweryfikowania kalkulację przeprowadzoną
w drodze zastosowania praktyki księgowej standardowo
stosowanej przez beneficjenta. Metodologia, w oparciu
o którą oszacowana została wysokość wydatków
(kosztów pośrednich), jakie będą rozliczane w projekcie
powinna zostać szczegółowo opisana.
Uwaga: Wydatki rozliczane stawką ryczałtową są
traktowane jako wydatki poniesione i nie ma obowiązku
gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w
ramach projektu na potwierdzenie ich poniesienia. W
związku z powyższym w dokumentacji aplikacyjnej nie
trzeba wykazywać źródeł finansowania ww. wydatków.
Nie ma możliwości zmiany sposobu rozliczania
wydatków z rozliczenia metodą uproszczoną na
rozliczenie na podstawie rzeczywiście ponoszonych
wydatków i odwrotnie.
Za niekwalifikowalne uznaje się w szczególności
następujące wydatki:
a) Wkład niepieniężny;
b) Wydatki na działania informacyjno-promocyjne, za
wyjątkiem przewidzianych na zadania wymagane wg
rozporządzenia ogólnego (załącznik XII rozporządzenia
ogólnego), tj. oznaczenia, bilbordy i tablice
informacyjno-promocyjne;
c) Wydatki w ramach mechanizmu cross-financingu;
d) Wydatki związane z czynnością techniczną polegającą
na wypełnieniu formularza wniosku o dofinansowanie
projektu;
e) Premię dla współautora wniosku o dofinansowanie
opracowującego np. studium wykonalności, naliczana
jako
procent
wnioskowanej/uzyskanej
kwoty
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8.

Załącznik nr 6 do
Regulaminu Metryki
wskaźników

9.

Załączniki do
Regulaminu konkursu

Strona 2

-

d) Wydatki w ramach mechanizmu cross-financingu;
e) Wydatki związane z czynnością techniczną polegającą
na wypełnieniu formularza wniosku o dofinansowanie
projektu;
f) Premię dla współautora wniosku o dofinansowanie
opracowującego np. studium wykonalności, naliczana
jako
procent
wnioskowanej/uzyskanej
kwoty
dofinansowania i wypłacana przez beneficjenta (ang.
success fee);
g) Wydatki poniesione na zakup używanego środka
trwałego;
h) Koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na
prefinansowanie dotacji;
i) Podatek VAT, który może zostać odzyskany/odliczony
na podstawie właściwych przepisów;
j) Transakcje dokonane w gotówce, których wartość
przekracza równowartość 15 000 zł - bez względu na
liczbę wynikających z danej transakcji płatności,
zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 615, z późn. zm.);
k) nabycie środków transportu.
Nazwa wskaźnika: Szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]

dofinansowania i wypłacana przez beneficjenta (ang.
success fee);
f) Wydatki poniesione na zakup używanego środka
trwałego;
g) Koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na
prefinansowanie dotacji;
h) Podatek VAT, który może zostać odzyskany/odliczony
na podstawie właściwych przepisów;
i) Transakcje dokonane w gotówce, których wartość
przekracza równowartość 15 000 zł - bez względu na
liczbę wynikających z danej transakcji płatności,
zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 615, z późn. zm.);
j) nabycie środków transportu.

Nazwa wskaźnika: Szacowany roczny spadek emisji Uspójnienie zapisów Regulaminu
gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2]
konkursu
z
zapisami
Szczegółowego
Opisu
Osi
Priorytetowych RPO WZ na lata
2014-2020.

_____ 2019 r.

Brak załącznika nr 10

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu: wzór Uzupełnienie listy wymaganej
kalkulatora pomocy horyzontalnej
dokumentacji w celu oszacowania
prawidłowości obliczeń kosztów
kwalifikowalnych.

_____ 2019 r.

Wyżej wymienione zmiany w regulaminie konkursu RPZP.02.12.00-IZ.00-32-K02/19 zatwierdza:
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