Załącznik nr 2 do Uchwały Nr …………………
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia ………….………… 2018 r.

UZASADNIENIE ZMIAN
W konkursie nr RPWM.05.01.00-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 5.1 Gospodarka odpadowa, ogłoszonym
Uchwałą Nr 76/1254/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia
29.12.2017 r. aktualizuje się Wzór Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiący
załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/18.
W związku z potrzebą zmian zapisów zawartych we Wzorze Umowy o dofinansowanie
projektu:
- w komparycji umowy o dofinansowanie projektu doprecyzowuje się, iż wskazany numer
dotyczy umowy;
- aktualizuje się zapisy w § 1, § 24 (przed zmianami § 25), § 32 (przed zmianami § 33) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- w § 1 pkt 31) doprecyzowuje się definicję pojęcia „Rachunek bankowy Projektu”, z którego
będą dokonywane płatności związane z realizacją Projektu (nie dotyczy jednostek
samorządu terytorialnego),
- w § 3 ust. 5 wprowadza się 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 § 15 Zamówienia udzielane w ramach Projektu w ust. 4 i 5 aktualizuje się 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,
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b) dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,
- usuwa się § 22 dotyczący praw autorskich,
- w § 26 ust. 1 pkt 30) [przed zmianami § 27 ust. 1 pkt 30)] aktualizuje się Rozporządzenie
Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich,
- w § 27 (przed zmianami § 28) aktualizuje/doprecyzowuje się 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,
- usuwa się zapisy odnoszące się do protokołu z wykonania zadań w projekcie w przypisie nr
31,
- w wyniku powyższych zmian aktualizacji ulegają odwołania do poszczególnych paragrafów
i ustępów w we wzorze umowy o dofinansowanie.
Zmiany mają na celu dostosowanie zapisów zawartych we Wzorze Umowy o dofinansowanie
projektu 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych),
 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,
jak również zostały wprowadzone:
 z potrzeby aktualizacji i doprecyzowania zapisów odnoszących się do realizacji
umowy o dofinansowanie w celu usprawnienia i ułatwienia wykonywania praw
i obowiązków w nich zawartych.
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.
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