UZASADNIENIE ZMIAN
W konkursie nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze
środków

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze
i

racjonalne

wykorzystanie

zasobów

Działanie

5.3

Ochrona

różnorodności

biologicznej, ogłoszonym Uchwałą Nr 74/1220/17/V Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 19.12.2017 r. wprowadzono:
1. Zmiany we Wzorze Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącym załącznik nr
15 do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/18:
- zaktualizowano zapisy w § 1, § 24 (przed zmianami § 25) oraz w załącznikach do umowy
o dofinansowanie w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie
25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE,
- w § 1 pkt 31) doprecyzowano definicję pojęcia „Rachunek bankowy Projektu”, z którego
będą dokonywane płatności związane z realizacją Projektu (nie dotyczy jednostek
samorządu terytorialnego),
- w § 3 Kwalifikowalność wydatków, wprowadzono obowiązek dokonywania wydatków
zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, pod rygorem
uznania ich za niekwalifikowane, przez Beneficjentów podlegających przepisom tej ustawy,
- w § 5 ust. 8 pkt 14) usunięto zapis odnoszący się do Wytycznych Instytucji Zarządzającej
RPO WiM,
- w § 15 Zamówienia udzielane w ramach Projektu zaktualizowano zapisy dotyczące
udzielania zamówień, w zakresie:
 obowiązku Beneficjenta, który jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy
PZP, celem kontroli na dokumentach, do przekazania Instytucji Zarządzającej
RPO WiM pełnej dokumentacji:
a) dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
przekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy PZP w przypadku, gdy
wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej
5 000 000,00 zł,
b) dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,
 obowiązku Beneficjenta, który nie jest podmiotowo zobowiązany do stosowania
przepisów ustawy PZP, celem kontroli na dokumentach, do przekazania Instytucji
Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji:
a) dotyczącej zamówień o wartości przekraczającej 50 000,00 zł netto
w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co
najmniej 1 000 000,00 zł,
b) dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,
- w § 21 Informacja i promocja:
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w ust. 1 pkt 1) dodano zapisy dotyczące obowiązku oznaczania barwami
Rzeczypospolitej Polskiej w wersji pełnokolorowej wszelkich dokumentów,
materiałów i działań związanych z realizacją Projektu,
 w ust. 2 wskazano Kartę wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz Poradnik
z zakresu obowiązków informacyjnych, zamieszczone na stronie Internetowej
Instytucji Zarządzającej RPO WiM, które Beneficjent może stosować pomocniczo
podczas realizacji Projektu i wypełniania obowiązków w zakresie informacji
i promocji,
- usunięto § 22 dotyczący praw autorskich,
- w § 26 ust. 1 pkt 30) [przed zmianami § 27 ust. 1 pkt 30)] zaktualizowano Rozporządzenie
Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich,
- w § 27 (przed zmianami § 28) zaktualizowano/doprecyzowano zapisy w zakresie zmian we
wniosku o dofinansowanie i jego załącznikach, jako niewymagających zawarcia aneksu do
umowy o dofinansowanie, o ile nie mają wpływu na postanowienia umowy
o dofinansowanie,
- w wykazie załączników stanowiących integralną część Umowy doprecyzowano numer i
nazwę osi priorytetowej oraz nazwę i numer działania w załączniku do umowy o
dofinansowanie pn. Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej 5
Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona
różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego,
- usunięto zapisy odnoszące się do protokołu z wykonania zadań w przypisie nr 31 (przed
zmianami przypis nr 32),
- w wyniku powyższych zmian aktualizacji uległy odwołania do poszczególnych paragrafów
i ustępów w we wzorze umowy o dofinansowanie.
2. Zamiany w „Zasadach realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”,
stanowiących załącznik nr 1 do Wzoru uchwały w sprawie podjęcia decyzji
o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo
Warmińsko-Mazurskie, będącego z kolei załącznikiem nr 17 do Regulaminu
konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/18:
- zaktualizowano zapisy w § 1’, § 23 oraz w załącznikach do Zasad w zakresie ochrony
danych osobowych w związku z wejściem w życie 25.05.2018 r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
- w § 1’ pkt 17) doprecyzowano definicję pojęcia „Oszczędności poprzetargowe” jako
powstałe w wyniku rozstrzygnięcia zaplanowanego w ramach projektu, na kwotę niższą niż
zaplanowana we wniosku o dofinansowanie projektu,
- w § 1’ pkt 25) ppkt c) doprecyzowano, iż wskazane w tym punkcie odniesienie do § 20 ust.
5 pkt 2 dotyczy „Zasad realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo
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Warmińsko-Mazurskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”,
w § 1’ pkt 28) zaktualizowano nazwę rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej RPO
WiM „ORGAN RPO 2014 - 2020 BP”,
w § 1’ pkt 53) doprecyzowano definicję „wytycznych” jako instrumentu prawnego wydanego
przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
w § 3 Kwalifikowalność wydatków, wprowadzono obowiązek dokonywania wydatków
zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, pod rygorem
uznania ich za niekwalifikowane, przez Beneficjentów podlegających przepisom tej ustawy,
w § 5 ust. 7 pkt 16) usunięto datę Zaleceń w zakresie ewaluacji ex-ante programów
operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
w § 6 ust. 21 usunięto słowo „Uchwały” przy odnośnikach do paragrafów i ustępów, jako że
z treści wynika do jakiego dokumentu zapisy się odwołują,
w § 7 ust. 3 pkt 6-8 usunięto domyślne zapisy, iż wskazane w pkt 6-8 dokumenty nie
dotyczą danego projektu,
w § 9 ust. 3 usunięto zapis dotyczący „wydania decyzji” w ramach procedur i zasad
odzyskiwania kwot przyznanego dofinansowania,
w § 12 ust. 5 doprecyzowano, iż wskazane w tym punkcie odniesienie do § 21 ust. 1
dotyczy pkt 5 „Zasad realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo
Warmińsko-Mazurskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”,
w § 13 Zamówienia udzielane w ramach Projektu zaktualizowano zapisy dotyczące
udzielania zamówień, w zakresie:
 obowiązku Beneficjenta, który jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy
PZP, celem kontroli na dokumentach, do przekazania Instytucji Zarządzającej
RPO WiM pełnej dokumentacji:
a) dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
przekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy PZP w przypadku,
gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi co najmniej
5 000 000,00 zł,
b) dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
PZP,
 obowiązku Beneficjenta, który nie jest podmiotowo zobowiązany do stosowania
przepisów ustawy PZP, celem kontroli na dokumentach, do przekazania Instytucji
Zarządzającej RPO WiM pełnej dokumentacji:
a) dotyczącej zamówień o wartości przekraczającej 50 000,00 zł netto
w przypadku, gdy wartość dofinansowania na realizację Projektu wynosi
co najmniej 1 000 000,00 zł,
b) dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,
w § 15 ust. 1 wskazano jako pkt 6) kolejną czynność do wykonania przez Beneficjenta
w systemie SL2014, tj. przesyłanie lub uzupełnianie informacji o udzielonych zamówieniach
publicznych, określonych w aktualnym Podręczniku Beneficjenta SL2014,
w § 15 ust. 4 usunięto zapis, iż „Instytucja Zarządzająca RPO WiM informuje Beneficjenta
na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie”, w przypadku, gdy z powodów
technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe,
w § 15 ust. 10 usunięto zapis zobowiązujący Beneficjenta do przedkładania
zaktualizowanej wersji papierowej dokumentacji aplikacyjnej opatrzonej stosownymi
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pieczęciami i podpisami osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu
Partnera/ów,
- w § 16 ust. 7 doprecyzowano, iż oględziny przeprowadza się w obecności Beneficjenta lub
osoby reprezentującej Beneficjenta,
- w § 19 Informacja i promocja:
 w ust. 1 pkt 1) dodano zapisy dotyczące oznaczania oficjalnym logo promocyjnym
Województwa, a w przypadku materiałów w wersji pełnokolorowej – także barwami
Rzeczypospolitej Polskiej wszelkich dokumentów, materiałów i działań związanych
z realizacją Projektu,
 w ust. 2 wskazano Kartę wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz Poradnik
z zakresu obowiązków informacyjnych, zamieszczone na stronie Internetowej
Instytucji Zarządzającej RPO WiM, które Beneficjent może stosować pomocniczo
podczas realizacji Projektu i wypełniania obowiązków w zakresie informacji
i promocji,
- w § 20 ust. 8 zaktualizowano/doprecyzowano zapisy w zakresie zmian we wniosku
o dofinansowanie i jego załącznikach, jako niewymagających zmiany Uchwały, o ile nie mają
wpływu na postanowienia Uchwały,
- w § 24 ust. 1 pkt 21) zaktualizowano Ustawę o ochronie danych osobowych,
- w § 24 ust. 1 pkt 29) zaktualizowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów
w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- we wzorze upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz we wzorze odwołania
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dodano nowy podmiot – Realizatora,
- w wykazie załączników stanowiących integralną część Zasad doprecyzowano numer i
nazwę osi priorytetowej oraz nazwę i numer działania w załączniku nr 5 do „Zasad
realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020” pn. Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej 5
Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.3 Ochrona
różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego,
- w wyniku powyższych zmian aktualizacji uległy odwołania do poszczególnych paragrafów
i ustępów w „Zasadach realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo
Warmińsko-Mazurskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”.
Zmiany mają na celu dostosowanie zapisów ww. dokumentów do:
 obowiązującego od dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 obowiązującej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
 obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich,
 obowiązującej Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 obowiązujących wytycznych i zasad w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
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jak również zostały wprowadzone:
 z potrzeby aktualizacji i doprecyzowania zapisów odnoszących się do realizacji
umowy o dofinansowanie/realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest
Województwo Warmińsko-Mazurskie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w celu
usprawnienia i ułatwienia wykonywania praw i obowiązków w nich zawartych,
 w celu uniknięcia w przyszłości konieczności aneksowania umów
o dofinansowanie/podejmowania uchwał zmieniających w przypadku ewentualnej
aktualizacji przywołanych Zaleceń w zakresie ewaluacji ex-ante programów
operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.
Powyższe zmiany zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1460, ze zm.) nie skutkują nierównym traktowaniem
Wnioskodawców ani pogorszeniem warunków konkursu.
Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, tj. od dnia 10.07.2018 r.
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