Załącznik nr 1 do uchwały nr 91/207/17
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 31 stycznia 2017 r.

REJESTR ZMIAN
w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
w wersji z dnia 9 grudnia 2016 r.
Zmiany w tekście Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020
Nr
zmiany

Nr i tytuł rozdziału
Zasad Wdrażania
RPO WP 2014-2020

Dotychczasowy zapis w dokumencie w wersji
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Nowy zapis

Powód zmiany

1.2. Podstawy prawne, str. 20
Prawodawstwo polskie
Rozdział 1 –
1.
Wprowadzenie

W odniesieniu do wytycznych horyzontalnych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów
operacyjnych dodano przypis nr 15 w brzmieniu:
15

Wytyczne przestały obowiązywać z dniem 19 stycznia 2017 r. na podstawie Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub
regionalnych programów operacyjnych.
Rozdział 3 –

2.

3.2. Pomoc publiczna, str. 57

Wspólne dla EFRR i Zaktualizowano podstawę prawną do udzielania pomocy publicznej w ramach RPO WP 2014-2020 w związku z wejściem
EFS zasady dotyczące w życie nowego programu pomocowego:
realizacji projektów
− rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania pomocy na dostęp
objętych wsparciem
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów
dotacyjnym w
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 2220).
ramach RPO WP
2014-2020

Aktualizacja i
dostosowanie
zapisów do
aktualnego stanu
prawnego.

Str. 210
Rozdział 5 –
3.
Załączniki

W wykazie załączników do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 w odniesieniu do Załącznika nr 5. Wytyczne dotyczące
oceny oddziaływania na środowisko projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadzono zapis w następującym brzmieniu:
5. (załącznik uchylony)

Zmiany w załącznikach do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020
Nr
zmiany

Nr i tytuł załącznika
do Zasad Wdrażania
RPO WP 2014-2020

Dotychczasowy zapis w dokumencie w wersji
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Nowy zapis

Powód zmiany

Załącznik nr 1.9. Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego
Sekcja B.2. Dane wnioskodawcy:
Załącznik nr 1 –

1.

2.

Wzory wniosków o
dofinansowanie
projektów w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Pomorskiego na lata
2014-2020 wraz z
instrukcjami ich
wypełniania

Dodano pole „Adres zamieszkania wnioskodawcy”.
Sekcja B.3. Projekt realizowany w partnerstwie:
Dodano pole „Adres zamieszkania partnera”.
Załączniki do wniosku:
Szczegółowy budżet projektu
kolumna nr 11 i w Uzasadnienieniu kosztów poz. nr 5

Uzupełnienie,
doprecyzowanie i
aktualizacja zapisów.

Zapis dotyczący „Zleconych usług merytorycznych” zastąpiono zapisem dotyczącym „Mechanizmu racjonalnych
usprawnień”.
Załącznik nr 1.10. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu
Społecznego
Sekcja B.2. Dane wnioskodawcy:

2

Dodano zapisy dotyczące adresu zamieszkania wnioskodawcy.
Sekcja I. Kryteria:
Zmieniono zapisy podrozdziału I.1. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE.
Sekcja J. Załączniki do wniosku
J.1. Załączniki do wniosku – Szczegółowy budżet projektu:
•
•
•
•

Sekcja koszty pośrednie – usunięto zapisy dotyczący limitu kosztów pośrednich;
Kolumna 5. środek trwały – zmieniono zapisy dotyczące środków trwałych;
Kwoty ryczałtowe kolumna 11 - zapisy dotyczące „Zleconych usług merytorycznych” zastąpiono zapisami
dotyczącymi „Mechanizmu racjonalnych usprawnień”
Wkład własny – dodano zapis dotyczący Podziałania 6.1.2 RPO WP 2014-2020.

Załącznik nr 1.11. Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Działania 5.1
Sekcja F.1. Szczegółowy budżet projektu:
kolumna nr 11 i w Uzasadnieniu kosztów poz. nr 5
3.

Zapis dotyczący „Zleconych usług merytorycznych” zastąpiono zapisem dotyczącym „Mechanizmu racjonalnych
usprawnień”.
Sekcja H. Załączniki do wniosku
H.2. Załączniki do wniosku związane ze specyfiką wezwania:
Usunięto „Oświadczenie wnioskodawcy o realizacji projektu zgodnie ze standardami wsparcia określonymi w wezwaniu
RPO WP na lata 2014-2020”.
Załącznik nr 1.12. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.1

4.

Sekcja E.3.4. Opis trwałości rezultatów projektu – dodano zapis wskazujący, że:
Pole E.3.4. nie dotyczy projektów pozakonkursowych realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy – pole
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zablokowane do edycji przez Wnioskodawcę.
F.1. Szczegółowy budżet projektu:
kolumna nr 11
Zapis dotyczący „Zleconych usług merytorycznych” zastąpiono zapisem dotyczącym „Mechanizmu racjonalnych
usprawnień”.
Sekcja G. Kryteria:
Zmieniono zapisy podrozdziału G.1. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE.
Załącznik nr 2 –

5.

Instrukcja
przygotowania
załączników do
wniosku o
dofinansowanie
projektu z
Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego w
ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Pomorskiego na lata
2014-2020
Załącznik nr 5 –

6.

Wytyczne dotyczące
oceny oddziaływania
na środowisko
projektów

Dokonano modyfikacji treści instrukcji, przede wszystkim w związku z faktem, że z dniem 19 stycznia 2017 r. przestały
obowiązywać Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 października 2015 r. w zakresie dokumentowania
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub
regionalnych programów operacyjnych (Nr MIR/H/2014-2020/31(1)/10/2015).

Aktualizacja i
dostosowanie
zapisów do
aktualnego stanu
prawnego.

Uchylono załącznik w związku z faktem, że z dniem 19 stycznia 2017 r. przestały obowiązywać Wytyczne Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 października 2015 r. w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów
operacyjnych (Nr MIR/H/2014-2020/31(1)/10/2015).
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dofinansowanych w
ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Pomorskiego na lata
2014-2020
Załącznik nr 6 –

7.

8.

9.

Wytyczne w zakresie
stosowania pomocy
publicznej w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Pomorskiego na lata
2014-2020

Załącznik nr 8 –
Wzory umów o
dofinansowanie
projektów w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego dla
Województwa
Pomorskiego na lata
2014-2020

Dokonano aktualizacji, doprecyzowania i uzupełnienia treści wytycznych, w szczególności w związku z wejściem w życie
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania pomocy na dostęp
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2220).

Uzupełnienie i
dostosowanie
zapisów do
aktualnego stanu
prawnego.

Uzupełniono treść Załącznika nr 8.1. Wzór umowy o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego o zobowiązania beneficjentów wynikające z zapisów „Planu wdrażania mechanizmu ZIT w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, zatwierdzonego 15 grudnia
2016 r.
Załącznik nr 8.2. Wzór umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
W umowie stanowiącej załącznik nr 8.2 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020:
•

w § 1 po pkt 21 dodano pkt 22 w brzmieniu:
„22) „Instytucji Pośredniczącej – Związku ZIT” – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny GdańskGdynia-Sopot występujące jako Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych1 (Dotyczy projektów realizowanych w ramach Poddziałań
objętych mechanizmem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.)
”;

•

w § 4 ust. 8 umowy w zdaniu drugim usunięto wyraz: „publicznego”, nadając powyższemu ustępowi następującą

Uzupełnienie,
doprecyzowanie i
aktualizacja zapisów.
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treść:
„8. Do oceny prawidłowości wszystkich umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku
przeprowadzonych postępowań, stosuje się wersję wytycznych dotyczących udzielania zamówień, obowiązującą w
dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej umowy. Wszczęcie postępowania jest
tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania, lub zamiarze udzielenia zamówienia, o których mowa
w wytycznych dotyczących udzielania zamówień, lub o prowadzonym naborze pracowników na podstawie
stosunku pracy, pod warunkiem że Beneficjent udokumentuje publikację ogłoszenia o wszczęciu postępowania.”;
•

w § 13 ust. 3 umowy po wyrazie: „dofinansowania” dodano przypis, nadając powyższemu ustępowi następującą
treść:
„3. Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do wyrażenia zgody na pomniejszenie wypłaty kolejnej transzy
dofinansowania1 (O ile istnieje możliwość pomniejszenia wypłaty kolejnej transzy dofinansowania.) lub do zwrotu całości lub części
dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia
przekazania środków.”;

•

w § 19 ust. 1 dodano wyrazy: „ , lub podmiotów przez nią wskazanych,1 (W szczególności Instytucji Pośredniczącej – Związku ZIT – w
”, nadając powyższemu ustępowi
następującą treść:
„1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Instytucji Zarządzającej, lub podmiotów przez nią
wskazanych,1 (W szczególności Instytucji Pośredniczącej – Związku ZIT – w przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałań objętych
mechanizmem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.)
wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w
terminie określonym w wezwaniu.”.
przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałań objętych mechanizmem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.)

Załącznik nr 8.3. Wzór umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwoty ryczałtowe
W umowie stanowiącej załącznik nr 8.3 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020:
•

w § 1 po pkt 20 dodano pkt 21 w brzmieniu:
„21) „Instytucji Pośredniczącej – Związku ZIT” – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny GdańskGdynia-Sopot występujące jako Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych1 (Dotyczy projektów realizowanych w ramach Poddziałań
objętych mechanizmem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.)
”;

•

w § 19 ust. 1 dodano wyrazy: „ , lub podmiotów przez nią wskazanych,1 (W szczególności Instytucji Pośredniczącej – Związku ZIT – w
przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałań objętych mechanizmem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.)
”, nadając powyższemu ustępowi
następującą treść:

10.
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„1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Instytucji Zarządzającej, lub podmiotów przez nią
(W szczególności Instytucji Pośredniczącej – Związku ZIT – w przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałań objętych
wskazanych,1
mechanizmem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.)
wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w
terminie określonym w wezwaniu.”.
Załącznik nr 8.4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy z
Europejskiego Funduszu Społecznego
W umowie stanowiącej załącznik nr 8.4 do Zasad wdrażania 2014-2020:
•

w § 1 po pkt 20 dodano pkt 21 w brzmieniu:
„21) „Instytucji Pośredniczącej – Związku ZIT” – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny GdańskGdynia-Sopot występujące jako Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych1 (Dotyczy projektów realizowanych w ramach
Poddziałania objętego mechanizmem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)
”;

•

w § 4 ust. 9 w zdaniu drugim usunięto wyraz: „publicznego”, nadając powyższemu ustępowi następującą treść:
„9. Do oceny prawidłowości wszystkich umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku
przeprowadzonych postępowań, stosuje się wersję wytycznych dotyczących udzielania zamówień,
obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej umowy. Wszczęcie
postępowania jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania, lub zamiarze udzielenia
zamówienia, o których mowa w wytycznych dotyczących udzielania zamówień lub o prowadzonym naborze
pracowników na podstawie stosunku pracy, pod warunkiem że beneficjent udokumentuje publikację ogłoszenia
o wszczęciu postępowania.”;

•

w § 18 ust. 1 dodano wyrazy: „ , lub Instytucji Pośredniczącej – Związku ZIT,1 (Dotyczy projektów realizowanych w ramach
”, nadając powyższemu ustępowi następującą treść:
„1. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Instytucji Pośredniczącej, lub Instytucji
Pośredniczącej – Związku ZIT,1 (Dotyczy projektów realizowanych w ramach Poddziałania objętego mechanizmem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.)
wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.”;

11.

Poddziałania objętego mechanizmem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.)

•

12.

Załącznik nr 14 –

zmianie uległ załącznik nr 4 do umowy: Zasady pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dokonano modyfikacji treści załącznika, przede wszystkim w związku z faktem, że z dniem 19 stycznia 2017 r. przestały

Aktualizacja i
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Warunki wezwania obowiązywać Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 października 2015 r. w zakresie dokumentowania
projektu
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub
wspófinansowanego z regionalnych programów operacyjnych (Nr MIR/H/2014-2020/31(1)/10/2015).
Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie
pozakonkursowym w
ramach mechanizmu
ZIT Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Pomorskiego na lata
2014-2020

dostosowanie
zapisów do
aktualnego stanu
prawnego.

*Kolorami zaznaczono w rejestrze zmienione elementy.
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