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Lp.

Rozdział /
Dotychczasowy wersja
Podrozdział /
Punkt /Strona

Aktualna wersja

Uzasadnienie zmian

Data
wprowadzenia
zmiany

1.

Dokument, w
którym
wprowadzane są
zmiany
Regulamin konkursu

Podrozdz. 2.1 Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
Terminy i
niniejszego konkursu trwa od 3 lipca 2017 r. do
sposób
31 sierpnia 2017r.
sporządzenia i
dostarczenia
wniosku o
dofinansowan
ie, pkt 2

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
niniejszego konkursu trwa od 3 lipca 2017 r. do
30 listopada 2017r.

Z uwagi na zmianę przepisów
ustawy wdrożeniowej oraz
brak wniosków w konkursie.

25.08.2017 r.

2.

Regulamin konkursu

Podrozdz. 2.1
pkt 4

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 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 grudnia 2017 r.
Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami
należy opublikować najpóźniej do godziny 15:00
ostatniego dnia trwania naboru tj. 30 listopada
2017 r.

Konsekwencja zmiany
wskazanej w pkt. 1 niniejszej
tabeli.

25.08.2017 r.

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 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
września 2017 r. Wniosek o dofinansowanie
wraz z załącznikami należy opublikować
najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia
trwania naboru tj. 31 sierpnia 2017 r.
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3.

Regulamin konkursu

Podrozdz. 4.1
pkt.2

Szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu Szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu ustala W związku z wydłużeniem
ustala się na styczeń 2018 r.
się na kwiecień 2018 r.
terminu naboru.

4.

Regulamin konkursu

Podrozdział
Brak zapisów.
5.1 Warunki
zawarcia
umowy o
dofinansowan
ie

3.
Przed
podpisaniem
umowy
o Zapisy dodano w celu
dofinansowanie IZ RPO WZ może wezwać ujednolicenia procedur w
wnioskodawcę
ramach WW RPO 2014 – 2020.
do przedłożenia dokumentacji dotyczącej
zamówień związanych z realizacją projektu,
udzielonych po dniu złożenia pisemnego
wniosku o przyznanie pomocy, w celu oceny ich
zgodności z przepisami unijnego i krajowego
prawa zamówień publicznych/ustawy o umowie
koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz
zasadą konkurencyjności, o której mowa w
załączniku do umowy o dofinansowanie Zasady
w zakresie udzielania zamówień w projektach
realizowanych
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020. IZ RPO WZ
określi w wezwaniu termin przedstawienia,
zakres i formę (papierową/skan) dokumentów,
które należy przedłożyć.
4.
Stwierdzenie przez IZ RPO WZ naruszenia
przepisów
lub
zasad
w
związku
z
przeprowadzonymi
przez
wnioskodawcę
postępowaniami o udzielenie zamówień wiązać
się może z nałożeniem korekty finansowej, co
zostanie uwzględnione w treści umowy
o dofinansowanie. Nałożona korekta finansowa
zostanie
uwzględniona
przy
rozliczaniu
wydatków kwalifikowalnych poniesionych w
związku z realizacją zamówienia, z udzieleniem
którego wiązało się naruszenie. Korekta
finansowa nakładana jest w oparciu o
rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania
wartości korekt finansowych oraz wydatków
poniesionych nieprawidłowo związanych z
udzielaniem zamówień.
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25.08.2017 r.

25.08.2017 r.

5.

Regulamin konkursu

Podrozdz. 6.7

Brak zapisów.

1.

2.

3.

4.

5.

Projekty mogą być realizowane w formule Zapisy dodano w celu
partnerstwa publiczno-prywatnego, zgodnie uściślenia zasad dotyczących
z art. 34 ustawy – projekty hybrydowe.
projektów hybrydowych.
W przypadku aplikowania o dofinansowanie
na projekt hybrydowy zastosowanie mają
regulacje zawarte w Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dn. 18 marca
2015 r. w zakresie zagadnień związanych z
przygotowaniem projektów inwestycyjnych,
w tym projektów generujących dochód i
projektów hybrydowych na lata 2014 –
2020.
Podmiot publiczny podejmuje decyzję o
realizacji inwestycji w trybie ppp w
oparciu o
odpowiednią
analizę
przedrealizacyjną. Analiza taka powinna
wykazać, że przy określonych założeniach
realizacja projektu w modelu ppp może być
korzystniejsza niż jego realizacja w modelu
tradycyjnym.
Analiza przedrealizacyjna
powinna mieć charakter kompleksowy i
dotyczyć aspektów prawnych, ekonomicznofinansowych
oraz
technicznych
planowanego projektu.
Wniosek o dofinansowanie projektów
hybrydowych powinien zawierać opis
przedsięwzięcia, z uwzględnieniem roli
partnera publicznego oraz partnera
prywatnego, planowanego podziału zadań i
elementów realizowanych przez partnerów
w projekcie oraz ze wskazaniem na jakim
etapie znajduje się wybór partnera
prywatnego. W przypadku, gdy wybór
partnera prywatnego został już dokonany,
wniosek powinien zawierać dane tego
partnera.
W
przypadku,
gdy
wniosek
o
dofinansowanie składany jest przez podmiot
publiczny przed dokonaniem wyboru
partnera
prywatnego,
Wnioskodawca
powinien opisać kryteria, które musi
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6.

7.

8.

spełniać przedsiębiorca, aby móc wziąć
udział w postępowaniu na wybór partnera
prywatnego, wraz z uzasadnieniem wyboru
tych kryteriów, a także przedstawić opis
ustaleń w zakresie przygotowania i
monitorowania projektu hybrydowego oraz
zarządzania nim. Wnioskodawca powinien
również opisać, w oparciu o jaki potencjał
techniczny,
prawny,
finansowy
i
administracyjny podmiot publiczny będzie
przygotowywał projekt hybrydowy, dokona
wyboru partnera prywatnego, a następnie
będzie monitorował stan realizacji umowy
partnerstwa publiczno-prywatnego.
Wniosek o dofinansowanie winien zawierać
matrycę ryzyka, obrazującą podział ryzyk
między partnerów, o ile złożona już została
oferta w postępowaniu na wybór partnera
prywatnego. Jeżeli w chwili złożenia
wniosku nie wpłynęła żadna oferta, we
wniosku o dofinansowanie powinien znaleźć
się opis założeń w tym przedmiocie.
We wniosku o dofinansowanie należy
szczegółowo opisać formułę partnerstwa, w
tym m.in.:
procedurę wyboru partnera
prywatnego, wybrany model partnerstwa
publiczno-prywatnego,
wyjaśnienia
w
zakresie własności infrastruktury powstałej
w ramach projektu po zakończeniu jego
realizacji.
Informacje i dane , o których mowa w
niniejszym podrozdziale w ust. 4, 6 i 7
dotyczą każdego projektu hybrydowego i
powinny być zawarte w studium
wykonalności. W przypadku, gdy wniosek o
dofinansowanie składany jest przed
wyborem partnera prywatnego, studium
wykonalności oraz analiza finansowa
powinny dodatkowo zawierać dane opisane
powyżej w ust. 5. Wówczas umowa o
dofinansowanie ma charakter warunkowy
do czasu zawarcia umowy partnerstwa
publiczno-prywatnego.
Instytucja
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9.

10.

Zarządzająca zastrzega sobie prawo do
weryfikacji
danych
finansowych
wynikających z umowy partnerstwa
publiczno-prywatnego
i
ewentualnej
modyfikacji warunków dofinansowania
projektu, w tym w zakresie wysokości
dofinansowania. W przypadkach, gdy
wniosek o dofinansowanie jest składany już
po wyborze partnera prywatnego studium
wykonalności oraz analiza finansowa
powinny
zawierać
dane
finansowe
wynikające z umowy partnerstwa publicznoprywatnego.
Analiza finansowa w przypadku projektów
hybrydowych winna być sporządzona w
oparciu o zasady opisane w rozdziale 7 oraz
podrozdziale 12.2 Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dn. 18 marca
2015 r. w zakresie zagadnień związanych z
przygotowaniem projektów inwestycyjnych,
w tym projektów generujących dochód i
projektów hybrydowych na lata 2014 –
2020.
W przypadku, gdy podmiot publiczny
aplikujący o dofinansowanie planuje po
wyborze partnera prywatnego przekazanie
mu praw i obowiązków beneficjenta zgodnie
z art. 63 ust. 2 rozporządzenia ogólnego,
informacja taka winna być obligatoryjnie
przekazana Instytucji Zarządzającej przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Przekazanie
praw
i
obowiązków
beneficjenta
partnerowi
prywatnemu
możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem
spełnienia przez partnera prywatnego
wszystkich obowiązków i wymogów
stawianych beneficjentom zgodnie z
rozporządzeniem ogólnym. Umowa o
dofinansowanie ma w tego typu sytuacjach
charakter warunkowy. Ponadto wyrażenie
przez Instytucję Zarządzająca zgody na
przekazanie
praw
i
obowiązków
beneficjenta partnerowi prywatnemu może
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być uzależnione od zawarcia dodatkowego
porozumienia
pomiędzy
Instytucją
Zarządzającą a podmiotem publicznym
regulującym
relacje
między
tymi
podmiotami po przekazaniu praw i
obowiązków
beneficjenta
partnerowi
prywatnemu.
11. Refundacja wydatków ponoszonych przez
partnera
prywatnego
nie
będącego
beneficjentem odbywa się zgodnie z art. 64
rozporządzenia ogólnego oraz zasadami
opisanymi w podrozdziale 12.5 Wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 18
marca 2015 r. w zakresie zagadnień
związanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych,
w
tym
projektów
generujących
dochód
i
projektów
hybrydowych na lata 2014 – 2020.
Refundacja tych wydatków odbywa się za
pośrednictwem rachunku powierniczego,
który jest tworzony w oparciu o pisemne
porozumienie
pomiędzy
partnerem
publicznym a partnerem prywatnym,
zatwierdzanym
przez
Instytucję
Zarzadzającą.
W przypadku projektów hybrydowych
ubiegających się o dofinansowanie ze środków
RPO WZ wartość dofinansowania może być
obliczona wyłącznie w oparciu o zastosowanie
metody kalkulacji luki w finansowaniu zgodnie z
podrozdziałem 7.7 Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dn. 18 marca 2015 r. w
zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem
projektów inwestycyjnych, w tym projektów
generujących dochód i projektów hybrydowych na
lata 2014 – 2020
6.

Regulamin konkursu

Podrozdz. 7.3
Załączniki do
regulaminu,
pkt. 4

Brak zapisów.

Dodano załączniki:
Zapisy dodano w celu

Zasady w zakresie warunków i trybu ujednolicenia procedur w
udzielania oraz rozliczania zaliczek w ramach WW RPO 2014 – 2020.
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
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7.

Zał. nr 9, 10 oraz 11
do regulamin
konkursu

8.

Regulamin

Brak.

Zachodniopomorskiego
2014-2020
(wersja 3.0.)

Zasady
wprowadzania
zmian
w
projektach realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 (wersja 5.0.)

Zasady dotyczące odzyskiwania środków
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego
2014–2020
(wersja 3.0.)
Dodano załączniki:
Załączniki dodano w celu

Nr 9 Zasady w zakresie warunków i ujednolicenia procedur w
trybu udzielania oraz rozliczania zaliczek ramach WW RPO 2014 – 2020
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego
2014-2020
(wersja 3.0.)

Nr 10 Zasady wprowadzania zmian w
projektach realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 (wersja 5.0.)

Nr 11 Zasady dotyczące odzyskiwania
środków w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego
2014–2020
(wersja 3.0.)
Zaktualizowano publikatory oraz wytyczne w
zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem
projektów inwestycyjnych.

Sporządziła: Ewa Bimkiewicz

Wyżej wymienione zmiany w regulaminie konkursu RPZP.02.09.00-IP.01-32-K01/17 zatwierdza:
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