
 

REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu naboru w ramach Regionalnego Programu Op eracyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 (projekty, dla których wezwanie do 
złożenia wniosku o dofinansowanie nast ąpiło od 22 listopada 2017 r.) 
Oś Priorytetowa 5 Zrównowa żony transport  
Działanie 5.3. Budowa i przebudowa dróg lokalnych ( gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszali ńsko–Kołobrzesko–Białogardzkiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/  
Podrozdział/ 

punkt/ 
strona 

Opis zmiany Uzasadnienie zmiany Data wprowadzenia 

1. Regulamin naboru dla 
działania 5.3 w ramach 

Regionalnego Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
2014-2020 (projekty, dla 

których wezwanie do 
złożenia wniosku o 

dofinansowanie nastąpiło 
od 22 listopada 2017 r.) 

(wersja 4.0) 

Strona tytułowa Zmieniono wersj ę Regulaminu naboru dla działania 5.3 z 4.0 na 5.0. Aktualizacja zapisu 16 kwietnia 2018 
r. 

2. Jw. Cały dokument W całym dokumencie zaktualizowano  akty prawne i wytyczne horyzontalne. Aktualizacja zapisów Jw. 

3. Jw. Rozdział 4,  
Punkt 4, 

wiersze 1, 2, 3 i 4 
tabeli z wykazem 

wskaźników 
produktu 

Zapis:  
1. Długość 

wybudowanych 
dróg powiatowych 
 [km] 

Długość wykonanego odcinka drogi powiatowej 
po nowym śladzie lub jego odbudowa i 
rozbudowa. 
Wartość wskaźnika jest sumą wszystkich 
wybudowanych odcinków dróg wojewódzkich, 
bez względu na klasę drogi oraz dróg gminnych, 
które w wyniku realizacji projektu otrzymały 
kategorię drogi powiatowej. 

2. 

Długość 
przebudowanych 
dróg powiatowych 
 [km] 

Długość połączenia drogowego o kategorii drogi 
powiatowej, na odcinku którego wykonano 
roboty, w wyniku których nastąpiło podwyższenie 
parametrów technicznych i eksploatacyjnych 
istniejącej drogi, niewymagające zmiany granic 
pasa drogowego. 
 
Wartość wskaźnika jest sumą wszystkich 
przebudowanych odcinków dróg powiatowych 
bez względu na klasę drogi. W przypadku 
podniesienia kategorii drogi z gminnej do 
powiatowej w wyniku realizacji projektu droga 
powinna być uwzględniona we wskaźniku nowo 
wybudowanych dróg. 

3. Długość Długość wykonanego odcinka drogi gminnej po 

Aktualizacja zapisów Jw. 
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wybudowanych 
dróg gminnych 
 [km] 

nowym śladzie. lub jego odbudowa i rozbudowa. 
 
Wartość wskaźnika jest sumą wszystkich 
wybudowanych odcinków dróg gminnych, bez 
względu na klasę drogi. Inwestycja prowadząca 
do zmiany nawierzchni gruntowej na utwardzoną 
należy traktować jako budowę nowej drogi. 

4. 

Długość 
przebudowanych 
dróg gminnych 
[km] 

Długość połączenia drogowego o kategorii drogi 
gminnej, na odcinku którego wykonano roboty,  
w wyniku których nastąpiło podwyższenie 
parametrów technicznych i eksploatacyjnych 
istniejącej drogi,, niewymagające zmiany granic 
pasa drogowego.  
 
Wartość wskaźnika jest sumą wszystkich 
przebudowanych odcinków dróg gminnych, bez 
względu na klasę drogi. Inwestycja prowadząca 
do zmiany nawierzchni gruntowej na utwardzoną 
należy traktować jako budowę nowej drogi. 

 
Zmieniono na: 

1. Długość 
wybudowanych 
dróg powiatowych  
[km] 

Długość wykonanego odcinka drogi powiatowej 
po nowym śladzie.  
 
Wartość wskaźnika jest sumą wszystkich 
wybudowanych odcinków dróg wojewódzkich, 
bez względu na klasę drogi oraz dróg gminnych, 
które w wyniku realizacji projektu otrzymały 
kategorię drogi powiatowej. 

2. 

Długość 
przebudowanych 
dróg powiatowych 
[km] 

Długość połączenia drogowego o kategorii drogi 
powiatowej, na odcinku którego wykonano 
roboty, w wyniku których nastąpiło podwyższenie 
parametrów technicznych i eksploatacyjnych 
istniejącej drogi, a jednocześnie nie nastąpiło 
podwyższenie kategorii drogi. 
 
Wartość wskaźnika jest sumą wszystkich 
przebudowanych odcinków dróg powiatowych 
bez względu na klasę drogi. W przypadku 
podniesienia kategorii drogi z gminnej do 
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powiatowej w wyniku realizacji projektu droga 
powinna być uwzględniona we wskaźniku nowo 
wybudowanych dróg. 

3. 

Długość 
wybudowanych 
dróg gminnych 
[km] 

Długość wykonanego odcinka drogi gminnej po 
nowym śladzie. 
 
Wartość wskaźnika jest sumą wszystkich 
wybudowanych odcinków dróg gminnych, bez 
względu na klasę drogi. Inwestycja prowadząca 
do zmiany nawierzchni gruntowej na utwardzoną 
należy traktować jako budowę nowej drogi. 

4. 

Długość 
przebudowanych 
dróg gminnych 
[km] 

Długość połączenia drogowego o kategorii drogi 
gminnej, na odcinku którego wykonano roboty, w 
wyniku których nastąpiło podwyższenie 
parametrów technicznych i eksploatacyjnych 
istniejącej drogi, a jednocześnie nie nastąpiło 
podwyższenie kategorii drogi. 
 
Wartość wskaźnika jest sumą wszystkich 
przebudowanych odcinków dróg gminnych, bez 
względu na klasę drogi. Inwestycja prowadząca 
do zmiany nawierzchni gruntowej na utwardzoną 
należy traktować jako budowę nowej drogi. 

 

4. Jw. Rozdział 5,  
Punkt 4,  

Podpunkt 1 
Załącznik nr 2 

Zapis:  
Załącznik nr 2: Dokumenty potwierdzające sytuację finansową 
wnioskodawcy/partnera – bilans za rok poprzedni. 
Jeśli wnioskodawca/partner nie dysponuje jeszcze bilansem za rok poprzedni, 
powinien we wniosku o dofinansowanie w sekcji I wypełnić oświadczenie o 
jego dostarczeniu niezwłocznie po opracowaniu, ale nie później niż przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz dołączyć bilans za rok 
przedostatni. Partnerzy w ramach Załącznika nr 2 zobowiązani są przedstawić 
dodatkowo Oświadczenie o zakresie dokumentów sprawozdawczych Partnera 
(wg wzoru). 
 
Zmieniono na: 
Załącznik nr 2: Dokumenty potwierdzające sytuację finansową 
wnioskodawcy/partnera – zatwierdzony bilans za rok poprzedni. 
Jeśli wnioskodawca/partner nie dysponuje jeszcze zatwierdzonym bilansem 
za rok poprzedni, powinien dołączyć zatwierdzony bilans za rok przedostatni. 

Aktualizacja zapisów Jw. 
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Partnerzy w ramach Załącznika nr 2 zobowiązani są przedstawić dodatkowo 
Oświadczenie o zakresie dokumentów sprawozdawczych Partnera (wg 
wzoru). 

5. Jw. Rozdział 7,  
Podrozdział 7.2.1 

Punkt 4 
 

Zapis:  
Wezwanie, o którym mowa w punkcie 3 zostanie dostarczone wnioskodawcy 
drogą elektroniczną (wyłącznie na adres e-mail wskazany przez 
wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie w polu B.1 „Dane podstawowe 
wnioskodawcy” wiersz „E-mail”). Termin określony w ww. wezwaniu liczy się 
od dnia następującego po dniu wysłania wezwania. 
 
Zmieniono na: 
Wezwanie, o którym mowa w punkcie 3 zostanie dostarczone wnioskodawcy 
drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany przez wnioskodawcę we 
wniosku o dofinansowanie w polu B.1 „Dane podstawowe wnioskodawcy” oraz 
w polu B.7 „Osoba do kontaktów roboczych w sprawie projektu” wiersz „E-
mail”). Termin określony w ww. wezwaniu liczy się od dnia następującego po 
dniu wysłania wezwania. 

Aktualizacja zapisów Jw. 

6. Jw. Rozdział 7,  
Podrozdział 7.2.2 

Punkt 4 
 

Zapis:  
Wezwanie, o którym mowa w punkcie 3 zostanie dostarczone wnioskodawcy 
drogą elektroniczną (wyłącznie na adres e-mail wskazany przez 
wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie w polu B.1 „Dane podstawowe 
wnioskodawcy” wiersz „E-mail”). Termin określony w ww. wezwaniu liczy się 
od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.    
 
Zmieniono na: 
Wezwanie, o którym mowa w punkcie 3 zostanie dostarczone wnioskodawcy 
drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany przez wnioskodawcę we 
wniosku o dofinansowanie w polu B.1 „Dane podstawowe wnioskodawcy” oraz 
w polu B.7 „Osoba do kontaktów roboczych w sprawie projektu” wiersz „E-
mail”). Termin określony w ww. wezwaniu liczy się od dnia następującego po 
dniu wysłania wezwania. 

Aktualizacja zapisów Jw. 

7. Jw. Rozdział 7,  
Podrozdział 7.2.3 

Punkt 7 
 

Zapis:  
Wezwanie, o którym mowa w punkcie 3 zostanie dostarczone wnioskodawcy 
drogą elektroniczną (wyłącznie na adres e-mail wskazany przez 
wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie w polu B.1 „Dane podstawowe 
wnioskodawcy” wiersz „E-mail”). Termin określony w ww. wezwaniu liczy się 
od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.    
 
Zmieniono na: 
Wezwanie, o którym mowa w punkcie 3 zostanie dostarczone wnioskodawcy 
drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany przez wnioskodawcę we 

Aktualizacja zapisów Jw. 
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wniosku o dofinansowanie w polu B.1 „Dane podstawowe wnioskodawcy” oraz 
w polu B.7 „Osoba do kontaktów roboczych w sprawie projektu” wiersz „E-
mail”). Termin określony w ww. wezwaniu liczy się od dnia następującego po 
dniu wysłania wezwania. 

8. Jw. Rozdział 7,  
Podrozdział 7.2.3 
Punkt 14, 15, 16 

Pkt 14 otrzymuje brzmienie:  
Uzupełnienie/poprawa/wyjaśnienia dotyczące dokumentacji aplikacyjnej 
projektu w ramach przedmiotowej oceny możliwe jest w ramach: 
1) Kryterium 2.1 Możliwość oceny merytorycznej wniosku w zakresie błędów 

dotyczących aktualności i niespójności opisów zawartych w dokumentacji 
aplikacyjnej, jakości przedstawionych dokumentów oraz braku 
precyzyjnych opisów i wymaganych dokumentów, 

2) Kryterium 2.4 Poprawność okresu realizacji w zakresie niezgodności 
wskazanego okresu realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalności 
wydatków z zapisami niniejszego regulaminu. 

Dotychczasowe punkty 14 i 15 otrzymuj ą numeracj ę odpowiednio 15 i 16. 

  

9. Jw. Rozdział 7,  
Podrozdział 7.2.4 

Punkt 8 
 

Zapis:  
Wezwanie, o którym mowa w punkcie 4 zostanie dostarczone wnioskodawcy 
drogą elektroniczną (wyłącznie na adres e-mail wskazany przez 
wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie w polu B.1 „Dane podstawowe 
wnioskodawcy” wiersz „E-mail”). Termin określony w ww. wezwaniu liczy się 
od dnia następującego po dniu wysłania wezwania.    
 
Zmieniono na: 
Wezwanie, o którym mowa w punkcie 4 zostanie dostarczone wnioskodawcy 
drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany przez wnioskodawcę we 
wniosku o dofinansowanie w polu B.1 „Dane podstawowe wnioskodawcy” oraz 
w polu B.7 „Osoba do kontaktów roboczych w sprawie projektu” wiersz „E-
mail”). Termin określony w ww. wezwaniu liczy się od dnia następującego po 
dniu wysłania wezwania. 

Aktualizacja zapisów Jw. 

10. Jw. Rozdział 7,  
Podrozdział 7.2.4 
Punkt 21,22,23 

Pkt 21 otrzymuje brzmienie:  
Uzupełnienie/poprawa/wyjaśnienia dotyczące dokumentacji aplikacyjnej 
projektu w ramach przedmiotowej oceny możliwe jest w ramach: 
1) Kryterium 2.1 Możliwość oceny merytorycznej wniosku w zakresie 

niespójności, rzetelności i wiarygodności opisów zawartych w 
dokumentacji aplikacyjnej oraz poprawności i jakości przedstawionych 
dokumentów, 

2) Kryterium 2.2 Zgodność z kwalifikowalnością wydatków w zakresie 
wysokości i kwalifikowalności wydatków oraz terminów ich ponoszenia, 

3) Kryterium 2.3 Intensywność wsparcia w zakresie określenia poziomu 
dofinansowania przewidzianego w projekcie, 

4) Kryterium 2.5 Poprawność obliczeń w przeprowadzonych analizach w 
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zakresie obliczeń, przyjętych założeń oraz uzupełnienia danych, 
5) Kryterium 2.6 Zasadność poziomu wsparcia w projekcie w zakresie 

obliczeń wskaźników finansowych i ekonomicznych, przyjętych założeń 
oraz uzupełnienia danych, 

6) Kryterium 3.1 Zgodność z przepisami prawa krajowego i unijnego w 
zakresie niespójności opisów zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, 
braków w opisach i dokumentacji, 

7) Kryterium 3.2 Zdolność finansowa w zakresie obliczeń, uzupełnienia 
danych oraz przyjętych założeń, 

8) Kryterium 3.3 Zdolność ekonomiczna w zakresie obliczeń, uzupełnienia 
danych oraz przyjętych założeń, 

9) Kryterium 3.4 Zdolność operacyjna w zakresie informacji zawartych w 
dokumentacji aplikacyjnej, 

10) Kryterium 3.5 Wykonalność techniczna/technologiczna w zakresie opisów 
zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, 

11) Kryterium 3.6 Poprawność analizy wariantowości w zakresie 
przeprowadzonej analizy wariantów, 

12) Kryterium 3.7 Wiarygodność popytu  w  zakresie  przeprowadzonej              
analizy popytu. 

Dotychczasowe punkty 21 i 22 otrzymuj ą numeracje odpowiednio 22 i 23. 
11. Załącznik nr 1 do 

Regulaminu naboru: 
Wzór wniosku o 

dofinansowanie projektu z 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

Województwa 
Zachodniopomorskiego 

2014-2020 wraz z 
instrukcją wypełniania Oś 

Priorytetowa 5 
Zrównoważony transport 
Działanie 5.3. Budowa i 

przebudowa dróg lokalnych 
(gminnych i powiatowych) 
w ramach Strategii ZIT dla 
Koszalińsko–Kołobrzesko–
Białogardzkiego Obszaru 
Funkcjonalnego - (wersja 

Strona tytułowa Zmieniono wersj ę Wzoru wniosku o dofinansowanie projektu dla działania 5.3 
z 4.0 na 5.0. 

Aktualizacja zapisu Jw. 
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4.0) 

12.   Jw. Punkt I. 
Deklaracja 

wnioskodawcy - 
oświadczenia 

Usuni ęto oświadczeni a nr  48 i 85.   
 

Aktualizacja zapisów Jw. 

13. Załącznik nr 5 do umowy o 
dofinansowanie: 

Zasady w zakresie 
udzielania zamówień w 

projektach realizowanych 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego  

Województwa 
Zachodniopomorskiego 

2014-2020 

Cały dokument Zmieniono wersj ę Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach 
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (z wersji 6.0 na 6.1). 
 

Aktualizacja zapisów Jw. 

14. Załącznik nr 6 do umowy o 
dofinansowanie: 

Zasady w zakresie 
przeprowadzania kontroli 

projektów w ramach 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
2014-2020 

Cały dokument Zmieniono wersj ę Zasady w zakresie przeprowadzania kontroli projektów w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (z wersji 4.0 na 5.0) 

Aktualizacja zapisów Jw. 

 


