Załącznik nr 6 do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
nr ……………….………. z dnia ……………………...
w sprawie konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze
i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności
biologicznej
UZASADNIENIE ZMIAN
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o zmianach w załącznikach do
Regulaminu konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/17 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, polegających na:
1. Zmianach w Liście załączników do Regulaminu konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28001/17:
- zmianie nazwy załącznika nr 14, który otrzymuje brzmienie „Wzór Listy sprawdzającej
do umowy o dofinansowanie/ uchwały o dofinansowanie projektu”,
- dodaniu załącznika nr 19 „Wzór uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu
projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie”.
2. Zmianie załącznika nr 14 „Wzór Listy sprawdzającej do umowy o dofinansowanie
projektu” na „Wzór listy sprawdzającej do umowy/uchwały o dofinansowanie projektu”.
3. Zmianie załącznika nr 15 „Wzór umowy o dofinansowanie projektu”.
4. Zmianie załącznika nr 18 „Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020”.
5. Dodaniu załącznika nr 19 „Wzór uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu
projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie”.
Przyczyną zmian we wzorze umowy o dofinansowanie projektu w konkursie nr
RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/17 jest nowelizacja Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.), zwanej dalej ustawą wdrożeniową.
Zmiany ustawy wdrożeniowej polegają m.in. na uchyleniu art. 7 dotyczącego
możliwości wydawania przez Instytucje Zarządzające wytycznych dotyczących kwestii
szczegółowych dla danego programu operacyjnego, zwanych „wytycznymi programowymi”,
zgodnych z wytycznymi horyzontalnymi. Instytucja Zarządzająca wydała Wytyczne
programowe w sprawie kwalifikowalności wydatków do wszystkich działań i poddziałań w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014–2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które po
upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zmienionej ustawy wdrożeniowej przestaną być
stosowane.
W związku z powyższym, zważywszy na ogólny charakter zapisów obowiązujących
wytycznych horyzontalnych i konieczności zapewnienia możliwości dalszego stosowania
dotychczasowych uregulowanych w wytycznych programowych w zakresie ograniczeń
ponoszenia określonych kategorii wydatków w ramach poszczególnych typów operacji
przewidzianych w Programie w części współfinansowanej ze środków EFRR, przenosi się
odpowiednio zapisy dotyczące wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zawartych w
wytycznych programowych do dokumentu 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”, który zostaje dodany jako kolejny załącznik do Wzoru
umowy o dofinansowanie ww. konkursie.
Wskazania wymaga, iż powyższe modyfikacje mają wyłącznie charakter „techniczny”
i nie nakładają na Wnioskodawców dodatkowych obowiązków w związku przygotowaniem
i realizacją projektów. Zapisy zawarte w wytycznych programowych, stanowiących załącznik
do Regulaminu konkursu, były znane Wnioskodawcom w dniu ogłoszenia konkursu.
Ponadto nowy wzór umowy o dofinansowanie zawiera doprecyzowanie
poszczególnych definicji zawartych w § 1; w § 5 dodano zasady Instytucji Zarządzającej
RPO WiM
w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i
proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; w § 6
dodano ust. 4 dot. możliwości zmiany Partnera; w § 7 ust. 2 wydłużono termin przekazania
harmonogramu płatności za pośrednictwem SL2014 (z 7 do 14 dni), w ust. 11
doprecyzowano zapisy dot. złożenia pierwszego wniosku o płatność, dodano ust. 21 dot.
wniosku o płatność z częścią sprawozdawczą; w § 8 ust. 6 doprecyzowano warunki wypłaty
płatności końcowej; w § 9 ust. 8 doprecyzowano zasady dot. zaliczki; w § 10 ust. 6 dodano
wytyczne dot. procedur i zasad odzyskiwania kwot; w § 15 doprecyzowano zapisy dot.
zamówień zgodnie z PZP; w § 18 ust. 7 doprecyzowano zapisy dot. kontroli na miejscu; w §
21 ust.1 pkt 1) doprecyzowano zapisy dot. logo województwa. Nowy wzór umowy
jednocześnie koryguje błędne odwołania do paragrafów i ustępów.
Dodatkowo konieczność aktualizacji wzoru umowy o dofinansowanie wynika z
potrzeby doprecyzowania jego zapisów m.in. w zakresie obowiązków beneficjentów
dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych projektów oraz
postanowień dotyczących zasad wykorzystania systemów informatycznych.
Ponadto w związku z przyśpieszeniem kontraktacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Departament
EFRR wprowadził do wzoru umowy o dofinansowanie i Instrukcji zabezpieczeń zapisy
pozwalające na wcześniejsze podpisywanie umów o dofinansowanie projektów przed
przedłożeniem przez Beneficjentów wszelkich wymaganych dokumentów/ustanowieniu
wszystkich zabezpieczeń, przy jednoczesnym postanowieniu, że wypłata dofinansowania
nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów/ustanowieniu zabezpieczeń. Powyższe zmiany
umożliwią Beneficjentom dostarczenie:
- ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę,
- ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie wkładu własnego,
w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie;
- dokumentów w zakresie kolejnego zabezpieczenia umowy
w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie lub od dnia
zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie uwzględniającego kolejne zabezpieczenie
umowy.
Najważniejsze obszary gdzie wprowadzono zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.
Dodanie załącznika nr 19 „Wzór uchwały w sprawie podjęcia decyzji o
dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo WarmińskoMazurskie” oraz zmiana załącznika nr 14 „Wzór Listy sprawdzającej do umowy o
dofinansowanie projektu” na „Wzór listy sprawdzającej do umowy/uchwały o dofinansowanie
projektu”, wynika z tego względu, że nabór był ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z czym dokumentacja konkursowa nie
przewidywała dofinansowania projektu własnego, dla którego Beneficjentem jest
Województwo Warmińsko-Mazurskie. W wyniku przeniesienia praw i obowiązków
związanych z obsługą konkursu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wystąpiła
konieczność dodania załącznika „Wzór uchwały w sprawie podjęcia decyzji o

dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo WarmińskoMazurskie” oraz zmiany „Wzoru listy sprawdzającej do umowy/uchwały o dofinansowanie
projektu”.
Powyższe zmiany zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej nie będą skutkowały
nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.
Zmiany obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego tj. od dnia 27.11.2017 r.

