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Rejestr zmian regulaminu konkursu - RPZP.02.07.00-IP.01-32-K02/17 

 Lp. Dokument, w 
którym 
wprowadzane są 
zmiany 

Rozdział / 
Podrozdzia
ł / Punkt 
/Strona 

Dotychczasowy wersja Aktualna wersja Uzasadnienie zmian Data 
wprowadzenia 
zmiany 

 1.  Regulamin konkursu Strona 

tytułowa 

/strona 34 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE  
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM 
PROGRAMEM OPERACYJNYM 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
2014-2020 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM 
PROGRAMEM OPERACYJNYM 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
2014-2020  
 

W związku ze zmianą 

Instytucji Organizującej 
Konkurs 

17.07.2017 r. 

 2.  Regulamin konkursu Podrozdz. 

1.1 Wykaz 

skrótów i 

pojęć 

IP – Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie 
Strona internetowa – strona 
www.wfos.szczecin.pl , www.rpo.wzp.pl ,  

Strona internetowa – strona www.rpo.wzp.pl ,  
 

W związku ze zmianą 

Instytucji Organizującej 
Konkurs - IP – usunięto oraz 

adres strony 
www.wfos.szczecin.pl 
 

17.07.2017 r. 

 3.  Regulamin konkursu Podrozdz. 

1.2 

Podstawy 

prawne 

Brak wskazania rozporządzenia 2015/1076 i 
110/2014 

a) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
2015/1076 z dnia 28 kwietnia 2015 r. 
ustanawiające na mocy rozporządzenia (UE) 
nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i 
Rady, dodatkowe przepisy dotyczące 
zastąpienia beneficjenta i stosownych 
obowiązków  oraz minimalne wymogi, które 
mają być zawarte w umowach partnerstwa 
publiczno-prywatnego finansowanych z 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych (Dz.U.UE.L.2015.175.1); 

b) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 
110/2014 z 30 września 2013 r. w sprawie 
modelowego rozporządzenia finansowego 
dla organów realizujących partnerstwa 

Uzupełnienie źródeł prawa 17.07.2017 r. 
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publiczno-prywatne, o których mowa w art. 
209 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012 wraz z rozporządzeniem 
zmieniającym nr 2015/2461 

 4.  Regulamin konkursu Podrozdz. 

1.3 

Postanowi

enia 

ogólne – 

ust.2 

2.Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest IP
1
, 

której funkcję pełni Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  

1
 W przypadku zmiany Instytucji Organizującej 

Konkurs rolę tę przejmie Wydział Wdrażania 

Działań Środowiskowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego.   

2.Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest IZ, 
której funkcję pełni Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego 
Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego  

W związku ze zmianą 

Instytucji Organizującej 
Konkurs 

17.07.2017 r. 

 5.  Regulamin konkursu Podrozdz. 

1.5 ust.2  

W celu zwiększenia efektywności prowadzonych 
działań w zakresie wdrażania Programu, podjęto 
decyzję o zmianie systemu oceny wniosków o 
dofinansowanie projektów w celu usprawnienia 
jej dokonywania. Skutkuje to koniecznością 
przedłożenia Komitetowi Monitorującemu 
Programu Regionalnego propozycji zmian 
dotyczących zatwierdzonych kryteriów wyboru 
projektów, w związku z tym IOK rekomenduje 
wstrzymanie się z publikacją wniosków o 
dofinansowanie do momentu aktualizacji 
załącznik nr 3. 

usunięto 
 

29.05.2017 r. załączono do 

Regulaminu konkursu przyjęte 

przez Komitet Monitorujący w 

dniu 15 maja 2017 r. 

zaktualizowane kryteria 

wyboru projektów. 

 

17.07.2017 r. 

 6.  Regulamin konkursu Podrozdz. 

2.1 

Terminy i 

sposób 

sporządzen

ia i 

dostarczeni

a wniosku 

o 

dofinanso

wanie, pkt. 

2 

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 

niniejszego konkursu trwa od 1 czerwca 2017 r. do  

31 lipca 2017r. 

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 

niniejszego konkursu trwa od 1 czerwca 2017 r. do  

31 sierpnia 2017r. 

Z uwagi na zmianę Instytucji 

Organizującej Konkurs 

wydłużono termin składania 

wniosków o dofinansowanie 

17.07.2017 r. 
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 7.  Regulamin konkursu Podrozdz. 

2.1 ust.4  

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie 

polega na opublikowaniu wniosku o  

dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w 

terminie naboru projektów oraz doręczeniu do 

IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, 

podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji 

obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego 

właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 

dni od dnia zakończenia naboru wniosków o 

dofinansowanie, tj. do dnia 7 sierpnia 2017 r. 

Wniosek  o  dofinansowanie  wraz  z  załącznikami  

należy  opublikować najpóźniej do godziny 15:00 

ostatniego dnia trwania naboru tj. 31 lipca 2017 r. 

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie 

polega na opublikowaniu wniosku o  

dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w 

terminie naboru projektów oraz doręczeniu do 

IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, 

podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji 

obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego 

właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 

dni od dnia zakończenia naboru wniosków o 

dofinansowanie, tj. do dnia 7 września 2017 r. 

Wniosek  o  dofinansowanie  wraz  z  załącznikami  

należy  opublikować najpóźniej do godziny 15:00 

ostatniego dnia trwania naboru tj. 31 sierpnia  

2017 r. 

Z uwagi na zmianę Instytucji 

Organizującej Konkurs 

wydłużono termin składania 

wniosków o dofinansowanie 

17.07.2017 r. 

 8.  Regulamin konkursu Podrozdz. 

2.2 Miejsce 

złożenia 

pisemnego 

wniosku o 

przyznanie 

pomocy, 

ust. 1 

1. Podpisany pisemny wniosek o przyznanie 

pomocy należy dostarczyć na adres: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie
13

, 

ul. Jagiellońska 32 lok. U/5, 70-382 Szczecin. 

 

15
 W przypadku zmiany Instytucji Organizującej Konkurs 

rolę tę przejmie Wydział Wdrażania Działań 

Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego.   

1. Podpisany pisemny wniosek o przyznanie 

pomocy należy dostarczyć na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego 

Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

 

ul. Jagiellońska 32 lok. U/5, 70-382 Szczecin . 

W związku ze zmianą 

Instytucji Organizującej 

Konkurs. 

17.07.2017 r. 

 9.  Regulamin konkursu Podrozdz. 

2.1.1 – 

ust.7 

3.2– ust. 1, 

3.3– ust. 1, 

3.4– ust. 1, 

5.1 – ust. 

5,6,8,  

 

  

IP  
 

IZ W związku ze zmianą 

Instytucji Organizującej 

Konkurs. 

17.07.2017 r. 
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 10.  Regulamin konkursu Podrozdz. 

4.1 pkt.2 

Szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu ustala 
się na październik 2017 r.    
 

Szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu ustala 
się na grudzień 2017 r.    
 

W związku z wydłużeniem 

terminu naboru z dnia 

31.07.2017 na dzień 

31.08.2017r.  

17.07.2017 r. 

 11.  Regulamin konkursu Podrozdz. 

6.3.1 - ust. 

2 i 3,  

6.6 - ust. 8, 

10, 11 

Instytucja Pośrednicząca Instytucja Zarządzająca W związku ze zmianą 

Instytucji Organizującej 

Konkurs. 

17.07.2017 r. 

 12.  Regulamin konkursu Podrozdz. 

4.2 

Procedura 

odwoławcz

a 

1. Procedura odwoławcza w ramach RPO WZ 
2014-2020 odbywa się na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020.  

2. Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny 
jego projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 
ustawy, przysługuje prawo wniesienia protestu, 
na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy. 
Informacja ta nie stanowi pouczenia, o którym 
mowa w art. 46 ust. 5 ustawy.  

3. Szczegółowe informacje dotyczące procedury 
odwoławczej znajdują się w załączniku nr 4 - 
Informator o procedurze odwoławczej

21
.  

 
 
 
21

 W przypadku zmiany Instytucji Organizującej 
Konkurs rolę tę przejmie Wydział Wdrażania 
Działań Środowiskowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego, w 
związku z czym załącznik nr 4 może ulec zmianie.  

1.Wnioskodawcy,    w    przypadku    negatywnej    

oceny    jego    projektu    wybieranego    w    trybie 

konkursowym, przysługuje prawo wniesienia 

protestu w celu ponownego sprawdzenia 

złożonego wniosku w zakresie spełniania 

kryteriów wyboru projektów. 

2.Negatywną oceną w rozumieniu art. 53 ust. 2 
ustawy jest ocena w zakresie spełniania przez 
projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach 
której: 
a) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów 
lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na  
skutek czego nie może być wybrany do 
dofinansowania albo skierowany do kolejnej 
części  
oceny, 
b) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub 
spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota  
przeznaczona na dofinansowanie projektów w 
konkursie nie wystarcza na wybranie go do  
dofinansowania. 
 
3. W  przypadku,  gdy  kwota  przeznaczona  na  
dofinansowanie  projektów  w  konkursie  
nie wystarcza na wybranie projektu do 
dofinansowania (pkt 2b), okoliczność ta nie może 
stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia 
protestu. 
 

W związku ze zmianą 

Instytucji Organizującej 

Konkurs. 

17.07.2017 r. 
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4. Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 
14 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji o 
zakończeniu  oceny  jego  projektu  i  jej  wyniku.  
Protest  jest  wnoszony  bezpośrednio do  komórki  
IZ  rozpatrującej  protesty,  na  poniżej  wskazany  
adres,  zgodnie z pouczeniem zawartym w piśmie 
informującym o negatywnym wyniku oceny: 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego 
Wydział Zarządzania Strategicznego 
ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30 
70-203 Szczecin 
 
5.Protest jest wnoszony w formie pisemnej i 
zawiera: 
a) oznaczenie instytucji właściwej do  
rozpatrzenia protestu, 
b) oznaczenie wnioskodawcy, 
c) numer wniosku o dofinansowanie projektu, 
d) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z 
których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz 
z uzasadnieniem, 
e) wskazanie zarzutów o charakterze 
proceduralnym w zakresie prze 
prowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy 
naruszenia takie miały miejsce, wraz z 
uzasadnieniem, 
f) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej 
do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału  
lub  kopii  dokumentu  poświadczającego  
umocowanie  takiej  osoby do reprezentowania 
wnioskodawcy. 
 
6.Wnioskodawca może wycofać protest przed 
jego rozpatrzeniem. Wycofanie protestu wymaga  
zachowania formy pisemnej.  
 
7.Wniesienie  protestu  przez  jednego  z  
wnioskodawców,  w  ramach  danego  konkursu  
nie  wstrzymuje  zawierania  umów  z pozostałymi  
wnioskodawcami,  których  projekty  zostały  
wybrane do dofinansowania. 
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8.IZ RPO WZ rozpatruje protest, weryfikując 
prawidłowość oceny projektu w zakresie 
kryteriów  
wyboru  projektów,  z  których  oceną  
wnioskodawca  się  nie  zgadza  i  zarzutów  
o  charakter ze proceduralnym w zakresie 
przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem 
wnioskodawcy naruszenia  takie  miały  miejsce,  
w  terminie  nie  dłuższym  niż  30  dni,  licząc od 
dnia jego złożenia. 
 
9.W uzasadnionych przypadkach, w szczególności 
gdy w trakcie rozpatrywania protestu konieczne  
jest  skorzystanie  z  pomocy  ekspertów,  termin  
rozpatrzenia  protestu  może być przedłużony, o 
czym IZ informuje na piśmie wnioskodawcę. 
Termin rozpatrzenia protestu nie może 
przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego złożenia. 
 
10.Wnioskodawca  jest  informowany na piśmie o 
wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja  
ta zawiera w szczególności: 
a) treść  rozstrzygnięcia  polegającego  na  
uwzględnieniu  albo  nieuwzględnieniu  protestu,  
wraz z uzasadnieniem, 
b)w  przypadku  nieuwzględnienia  protestu  
–pouczenie   o możliwości  wniesienia  skargi  
bezpośrednio do WSA. 
 
11. W  przypadku  uwzględnienia  protestu,  IZ  
RPO  WZ  może  skierować  projekt  odpowiednio  
do  właściwej  fazy  oceny  albo  umieścić  go  na  
liście  projektów  wybranych do   dofinansowania   
w   wyniku   przeprowadzenia   procedury 
odwoławczej,  informując  o  tym wnioskodawcę. 
 
12.Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli 
mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony: 
a) po terminie, 
b) przez podmiot wykluczony z możliwości 
otrzymania dofinansowania, 
c) bez wskazania kryteriów wyboru projekt 
ów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza 
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wraz z  uzasadnieniem. 
 
13.Protest pozostawia się bez rozpatrzenia 
również w przypadku, gdy na jakimkolwiek etapie  
postępowania w zakresie procedury odwoławczej 
wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na  
dofinansowanie projektów w ramach działania. 
 
14. Na  podstawie  art.  61  ust.  1  ustawy,  w  
przypadku  m.  in.  nieuwzględnienia  protestu  
lub pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, 
wnioskodawca może w tym zakresie wnieść 
skargę bezpośrednio do WSA. 
15. Na  podstawie  art.  62 ustawy, od wydanego 
przez WSA wyroku lub postanowienia kończącego  
postępowanie w sprawie przysługuje skarga 
kasacyjna do NSA. 

 13.  Regulamin konkursu Podrozdz. 

7.1 Forma i 

sposób 

udzielania 

wnioskoda

wcy 

wyjaśnień 

w 

kwestiach 

dotyczącyc

h konkursu 

1. W przypadku konieczności udzielenia 

wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach 

dotyczących konkursu oraz pomocy w 

interpretacji postanowień niniejszego regulaminu, 

IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania 

wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać 

za pomocą
26

: poczty elektronicznej na adres: 

rpo@wfos.szczecin.pl, telefonu: 91 44 10 300, 

faksu: 91 44 10 301 

Bezpośrednio w siedzibie: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

ul. Jagiellońska 32 lok. U/5, 70-382 Szczecin 

w godzinach 7.30 – 15.30 

 

26
 W przypadku zmiany Instytucji Organizującej 

Konkurs rolę tę przejmie Wydział Wdrażania 

Działań Środowiskowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego.   

1. W przypadku konieczności udzielenia 

wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach 

dotyczących konkursu oraz pomocy w 

interpretacji postanowień niniejszego regulaminu, 

IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania 

wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać 

za pomocą: poczty elektronicznej na adres: 

wwdsrpo@wzp.pl 

telefonu: 91 44 10 300 

faksu: 91 44 10 301 

Bezpośrednio w siedzibie: 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego 

Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

ul. Jagiellońska 32 lok. U/5, 70-382 Szczecin 

w godzinach 7.30 – 15.30 

 

 

W związku ze zmianą 

Instytucji Organizującej 

Konkurs. 

17.07.2017 r. 

 14.  Regulamin konkursu przypisy   Zmiana numeracji przypisów w 

związku z usunięciem 

17.07.2017 r. 

mailto:rpo@wfos.szczecin.pl
mailto:wwdsrpo@wzp.pl
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przypisów dotyczących zmiany 

Instytucji Organizującej 

Konkurs. 

 15.  Regulamin konkursu Podrozdz. 

7.3 

Załączniki 

do 

regulaminu

, pkt. 4 

4. Informator o procedurze odwoławczej,  
 

4. Informator o procedurze odwoławczej – 
załącznik usunięty – procedura odwoławcza 
została uregulowana w Regulaminie konkursu 
podrozdz. 4.2 
 

W związku z aktualizacją 

Regulaminu konkursu 

Podrozdz. 4.2 Procedura 

odwoławcza załącznik został 

usunięty. 

17.07.2017 r. 

 16.  Zał. Nr 1 Regulamin 
konkursu – Wzór 
wniosku o 
dofinansowanie 
projektu wraz z 
instrukcją 
wypełniania 

Strona 

tytułowa i 

końcowa,  

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE  
ORAZ STOWARZYSZENIE SZCZECIŃSKIEGO 
OBSZARU METROPOLITALNEGO W SZCZECINIE  
INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE REGIONALNYM 
PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM 
PROGRAMEM OPERACYJNYM 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
2014-2020  

W związku ze zmianą 

Instytucji Organizującej 

Konkurs. 

17.07.2017 r. 

 17.  Zał. Nr 1 Regulamin 
konkursu – Wzór 
wniosku o 
dofinansowanie 
projektu wraz z 
instrukcją 
wypełniania 

wykaz 

skrótów 

IP RPO WZ usunięcie W związku ze zmianą 

Instytucji Organizującej 

Konkurs. 

17.07.2017 r. 

 18.  Zał. Nr 1 Regulamin 
konkursu – Wzór 
wniosku o 
dofinansowanie 
projektu wraz z 
instrukcją 
wypełniania 

strona 3, 4, 

D7, H 

IP IZ W związku ze zmianą 

Instytucji Organizującej 

Konkurs. 

17.07.2017 r. 

 19.  Zał. nr 2 do 
Regulamin konkursu 
– wzór umowy 

  Wzór umowy zastąpiono nowym wzorem umowy 

w związku ze zmianą Instytucji Organizującej 

Konkurs. 

W związku ze zmianą 

Instytucji Organizującej 

Konkurs. 

17.07.2017 r. 
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 20.  Zał. nr 4 do 
Regulamin konkursu 
- Informator o 
procedurze 
odwoławczej 
   

  usunięto W związku z aktualizacją 

Regulaminu konkursu 

Podrozdz. 4.2 Procedura 

odwoławcza załącznik został 

usunięty. 

17.07.2017 r. 

 21.  Regulamin wraz 
załącznikami 

Całość 

dokumenta

cji 

konkursow

ej 

 Dostosowano logotypy oraz nagłówki zmieniające 

Instytucję Organizującą Konkurs. 

W związku ze zmianą 

Instytucji Organizującej 

Konkurs. 

17.07.2017 r. 

  Sporządziła: Anna Słaby  

 

Wyżej wymienione zmiany w regulaminie konkursu RPZP.02.07.00-IP.01-32-K02/17 zatwierdza:  

 


