
 

 

 
Załącznik nr 1 do uchwały nr 1212/282/17 

Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 9 listopada 2017 r. 

REJESTR ZMIAN 
w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

w wersji z dnia 11 maja 2017 r. 
 
Zmiany w tekście Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 

Nr 
zmiany 

Nr i tytuł rozdziału Zasad 
Wdrażania  

RPO WP 2014-2020 
Zakres zmiany Powód zmiany 

1.  Wykaz stosowanych skrótów 
Usunięto skrót IRP I jego wyjaśnienie. Skrót nie był stosowany w 

dokumencie. 

2.  Wykaz stosowanych pojęć 

Dokonano zmian w definicjach następujących pojęć: dochód, okres kwalifikowalności, SL 
2014, wydatki kwalifikowalne, wytyczne, zamówienie, Zasady wdrażania. 

Uchylenie art. 7 ustawy 
wdrożeniowej, aktualizacja 

Wytycznych Ministra Rozwoju 
w zakresie kwalifikowalności 

wydatków (MR/H 2014-
2020/23(3)07/2017 

3.  Rozdział 1  - Wprowadzenie 

1.1. Cel zakres i odbiorcy dokumentu 

Usunięto informacje dotyczące wytycznych programowych  

1.2. Podstawy prawne; 1.3 Dokumenty strategiczne i programowe 

Aktualizacja do obecnego stanu prawnego. 

Uchylenie art. 7 ustawy 
wdrożeniowej, 
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4.  
Rozdział 2 – Zasady udzielania 

pomocy w ramach RPO WP 
2014-2020 

2.2. Podmioty uprawnione 

Usunięto wykaz potencjalnych wnioskodawców/ beneficjentów. 

2.4. Polityki horyzontalne 

Aktualizacja zapisów w zakresie Zasada równości szans i niedyskryminacji. 

Usunięto/przeniesiono zapisy dot. polityki zapobiegania nadużyciom do podrozdziału 
 2.7. Polityka przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji. 

2.6.2. Instrumenty finansowe 

Usunięto wykaz Działań/Poddziałań realizowanych w formie IF. 

Aktualizacja zapisów, 
zwiększenie czytelności 

dokumentu poprzez uniknięcie 
powtarzania tych samych 

informacji  
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5.  

Rozdział 3 - Wspólne dla EFRR 
i EFS zasady dotyczące 

realizacji projektów objętych 
wsparciem dotacyjnym w 

ramach RPO WP 2014-2020 

3.1.2.2. Krajowy wkład prywatny 

Doprecyzowano zasady dot. wnoszenia wkładu krajowego w projektach objętych pomocą 
publiczną. 

3.2. Pomoc publiczna 

Aktualizacja zapisów, usunięcie wykazu rozporządzeń ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego dot. pomocy publicznej. 

3.3. Dochód w projekcie 

Doprecyzowano zapisy odnośnie wytycznych. 

3.5.1. Partnerstwo 

Zaktualizowano zapisy dotyczące powoływania partnerstw oraz udziału w projekcie 
podmiotów powiązanych. 

3.6. Kwalifikowalność 

Zaktualizowano zapisy odnośnie zmiany statusu wytycznych oraz dostosowano je do 
zaktualizowanych wytycznych MR. 

3.7 Tryb oceny i wyboru projektów do dofinansowania  

Zaktualizowano informacje dot. zawartości regulaminu konkursu oraz sposobu liczenia 
terminów. 

W zakresie oceny wniosków - wprowadzenie pojęcia weryfikacji warunków formalnych; 
doprecyzowanie zapisów dotyczących oceny merytorycznej projektów 
współfinansowanych z EFS  (łączna ocena wykonalności i strategiczna I stopnia, 
negocjacje).  

W zakresie procedury odwoławczej - wprowadzenie pojęcia rundy konkursu, badanie 
dostępności alokacji na poziomie poddziałania, zmiana terminów na rozpatrzenie protestu 
oraz sposobu liczenia terminów na wniesienie protestu/skargi w przypadku 
nieuzupełnienia protestu lub braku poprawy oczywistych omyłek, doprecyzowanie 
zapisów odnośnie komunikowania się z wnioskodawcami drogą elektroniczną.  

Aktualizacja zapisów, 
zwiększenie czytelności 

dokumentu poprzez uniknięcie 
powtarzania tych samych 

informacji. 

Nowelizacja ustawy 
wdrożeniowej oraz aktualizacja 
Wytycznych w zakresie trybów 

wyboru projektów na lata 
2014-2020 oraz Wytycznych 
Ministra Rozwoju w zakresie 
kwalifikowalności wydatków 

(MR/H 2014-
2020/23(3)07/2017 
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6.  

3.9.3 Przepływy finansowe i system rozliczeń projektu dofinansowanego ze środków 
EFRR 

Doprecyzowano informacje o sposobie dokumentowania poniesionych w ramach projektu 
wydatków oraz zasadach składania wniosków o płatność. 

3.9.4 Kontrola i audyt oraz weryfikacja zamówień w ramach projektów 
dofinansowanych ze środków EFRR 

Zaktualizowano zapisy w związku ze zmianą Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie 
kwalifikowalności wydatków oraz dostosowano do aktualnego Rocznego Planu Kontroli. 

3.12.2 Usuwanie nieprawidłowości indywidualnej i konsekwencje braku zwrotu 
środków 

Uzupełniono zapisy dot. odwołań w postepowaniach o zwrot środków. 

 

7.  

3.10.1.1.2 Odmowa podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS 
przez IZ RPO WP/IP lub wnioskodawcę 

Dodano zapis o odmowie podpisania umowy o dofinansowanie projektu przez IZ RPO 
WP/IP w przypadku uzyskania z Ministerstwa Finansów pisemnej informacji, że 
beneficjent lub partnerzy podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 UFP. Uchylenie wytycznych 

programowych dot. 
kwalifikowania wydatków oraz 

aktualizacja Wytycznych 
Ministra Rozwoju w zakresie 
kwalifikowalności wydatków 

(MR/H 2014-
2020/23(3)07/2017 

8.  

3.10.1.5 Rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS 

Dodanie przypisu, iż odsetki naliczane są, gdy rozwiązanie umowy o dofinansowanie 
projektu następuje w trybie natychmiastowym.  

9.  

3.10.3.2 Zasady sporządzania wniosku beneficjenta o płatność w ramach 
projektu dofinansowanego ze środków EFS 

Usunięcie zapisów o konieczności składania harmonogramu dokonywania wydatków 
(harmonogramu płatności).  

10.  
3.10.3.3 Weryfikacja i zatwierdzanie wniosku beneficjenta o płatność w ramach 
projektu dofinansowanego ze środków EFS 
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Uszczegółowienie przypisu dotyczącego naliczania odsetek. 

11.  

3.10.3.8 Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków w ramach projektu 
dofinansowanego ze środków EFS 

Rozszerzenie zapisów dotyczących prawidłowego opisywania dokumentów 
potwierdzających poniesienie wydatków. 

12.  

3.10.3.9 Zmiana harmonogramu płatności w ramach projektu dofinansowanego 
ze środków EFS 

Usunięcie zapisów odnoszących się do art. 189 ust. 3 UFP.  

13.  
3.10.4 Kontrola w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFS 

Zmiana definicji personelu.  
 

14.   

3.15 Informacja i promocja projektów 

Dokonano aktualizacji w związku ze zmianą zasad oznaczania projektów 
współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich. 

Zmiana zasad oznaczania 
projektów wprowadzona przez 

Ministerstwo Rozwoju 

 

 

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 11 maja 2017 r. 
Nowy zapis Powód zmiany 

1.  

Załącznik nr 1 –  

Wzory wniosków o dofinansowanie 
projektów  w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 

W zakresie załączników 1.1.- 1.6 dostosowanie załączników dla Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego do aktualnego stanu prawnego oraz doprecyzowano i uzupełniono zgodnie z praktyką 
wdrażania RPO WP. 

Uchylenie art. 7 
ustawy 

wdrożeniowej, nowe 
brzmienie art. 37 

ust.4 
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2.  

W zakresie załączników 1.9, 1.10 i 1.11, 1.12 dostosowano załączniki dla Europejskiego Funduszu Społecznego 
do aktualnego stanu prawnego oraz doprecyzowano i uzupełniono zgodnie z praktyką wdrażania RPO WP. 

Nowe brzmienie  
art. 37 ust. 4, 

wejście w życie  
art. 41 ust. 2 pkt 7c) 

3.  

Załącznik nr 2 – 

Instrukcja przygotowania załączników do 
wniosku o dofinansowanie projektu z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 

W związku z wejściem w życie art. 50a ustawy wdrożeniowej dokonano aktualizacji wymagań w zakresie 
dokumentów załączanych do  wniosku  o dofinansowanie projektu. Ponadto uproszczono wymagania 
dotyczące załączników do wniosku o dofinansowanie dla dokumentów dotyczących oceny oddziaływania na 
środowisko oraz w związku z nowelizacją rozporządzenia KE nr 651/2014 (dalej: GBER) zaktualizowano 
wymagania odnośnie załączników dotyczących pomocy publicznej. 

Wejście w życie art. 
50a ustawy 

wdrożeniowej, 

Nowelizacja rozp. KE 
651/2014 

4.  

Załącznik nr 3 -  Wytyczne do Studiów 
Wykonalności/Biznesplanów/Strategii 

Projektu Grantowego/Strategii 
Biznesowej stanowiących załączniki do 

wniosków o dofinansowanie projektów z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 

Zaktualizowano załączniki 3.1, 3.2, 3.5 i 3.6 w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy 
wdrożeniowej oraz aktualizacją Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków (MR/H 
2014-2020/23(3)07/2017 

Załączniki 3.3. i 3.4 - zastąpiono wytyczne w zakresie przygotowania Biznes planów wzorami tych 
dokumentów stosowanymi w regulaminach konkursów przez IP-ARP. 

 

Uchylenie art. 7 
ustawy 

wdrożeniowej, 
aktualizacja 

Wytycznych Ministra 
Rozwoju w zakresie 
kwalifikowalności 
wydatków (MR/H 

2014-
2020/23(3)07/2017 

5.  

Załącznik nr 4 – Wytyczne dotyczące 
kwalifikowalności wydatków w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020  

Uchylono załącznik w całości.  
Uchylenie art. 7 

ustawy 
wdrożeniowej 

6.  

Załącznik nr 6 – 

Wytyczne w zakresie stosowania 
pomocy publicznej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Dokonano aktualizacji, doprecyzowania i uzupełnienia treści wytycznych, w szczególności w związku z 
nowelizacją GBER oraz nowymi interpretacjami krajowych i europejskich organów zajmujących się tematyką 
pomocy publicznej  

Uzupełnienie i 
dostosowanie 

zapisów do 
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Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 

aktualnego stanu 
prawnego 

7.  

Załącznik nr 7 – 

System wskaźników w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

Zaktualizowano jednostki miary wskaźników dotyczących przedsiębiorstw w OP 1 i OP2. 
W związku z nowymi typami projektów w SzOOP, uzupełniono listę wskaźników dla Poddziałania 9.2.2. 

Uzupełnienie i 
dostosowanie 

zapisów do 
aktualnego stanu 

8.  

W zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach OP 3, 5 i 6 wprowadzono nowe wskaźniki, 
zaktualizowano brzmienie nazw wskaźników i ich definicji. 

Uzupełnienie i 
dostosowanie 

zapisów do  
Wytycznych MIR z 

dnia 18 maja 2017 r. 
w zakresie 

monitorowania 
postępu rzeczowego 

realizacji 
programów 

operacyjnych (MR/H 
2014-

2020/22(02)/03/201
7) 



8 
 

9.  

Załącznik nr 8 – 

Wzory umów o dofinansowanie 
projektów w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 

W zakresie wzoru umowy o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 
aktualizacja dokumentu i dostosowanie zapisów do aktualnego stanu prawnego, w związku z nowelizacją 
ustawy wdrożeniowej, aktualizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (…), zmianą zasad 
oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich. 

Uzupełnienie i 
dostosowanie 

zapisów do 
aktualnego stanu 

prawnego -  
Uchylenie art. 7 

ustawy 
wdrożeniowej, 

aktualizacja 
Wytycznych Ministra 
Rozwoju w zakresie 
kwalifikowalności 
wydatków (MR/H 

2014-
2020/23(3)07/2017 10.  

W zakresie wzorów umów o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (zał. 8.2, 
8.3 i 8.4) - aktualizacja dokumentów i dostosowanie zapisów do aktualnego stanu prawnego, w związku z 
nowelizacją ustawy wdrożeniowej, aktualizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (…), 
zmianą zasad oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich. Uwzględniono 
także  zmiany wprowadzające uproszczenia dla beneficjentów realizujących projekty oraz zmiany redakcyjne 
i doprecyzowujące. 

11.  

Załącznik nr 9 – Wytyczne dotyczące 
udzielania zamówień publicznych  w 

ramach  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 

Uchylono załącznik w całości.  
Uchylenie art. 7 

ustawy 
wdrożeniowej 
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Ponadto w treści Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 oraz załączników dokonano drobnych aktualizacji, w tym publikatorów aktów prawnych, oraz 
poprawek redakcyjnych, stylistycznych i gramatycznych. 
 

12.  

Załącznik nr 10 –  

Wzory wniosków beneficjenta o płatność 
dla projektów współfinansowanych w 

ramach  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 

W zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność dla projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego - w związku z obowiązkiem składania Ankiet VAT również 
przez Partnerów projektu, dopisano Partnera jako podmiot zobowiązany do wypełnienia przedmiotowej 
Ankiety. 

Uzupełnienie i 
dostosowanie 

zapisów do 
aktualnego stanu 

13.  

Załącznik nr 11 -  Wytyczne w zakresie 
informacji i promocji projektów 

dofinansowanych  w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 

Aktualizacja dokumentu w związku z wprowadzoną przez Ministerstwo Rozwoju zmianą zasad oznaczania 
projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich wynikających z dodania barw 
Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia znaków. 

Uzupełnienie i 
dostosowanie 

zapisów do 
aktualnego stanu 

14.  

Załącznik nr 13 – Wytyczne dotyczące 
programowania przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o 
środki finansowe w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 

Zmiana charakteru dokumentu. Dostosowanie do aktualnej wersji wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Uchylenie art. 7 

ustawy 
wdrożeniowej 

15.  

Załącznik nr 14 – 

Warunki wezwania projektu 
wspófinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
trybie pozakonkursowym w ramach 

mechanizmu ZIT Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 

Aktualizacja dokumentu i dostosowanie zapisów do aktualnego stanu prawnego. Uchylenie art. 7 
ustawy 

wdrożeniowej i 
dostosowanie 

zapisów do 
aktualnego stanu 

prawnego 


