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Wykaz zmian do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych 
– opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór XXII, Wersja nr 1 ze zmianami, wrzesień 2021 r. 

Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
§ 1 ust. 12 12. „ustawie Pzp” – oznacza to ustawę z dnia 11 września  2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. 
zm.); 

§ 1 ust. 12 12. „ustawie Pzp” – oznacza to ustawę z dnia 11 września  2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z 
późn. zm.); 

Uaktualnienie 
zapisów. 

§ 1 ust. 20 20. „ustawie o finansach” – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305); 

§ 1 ust. 20 20. „ustawie o finansach” – oznacza to ustawę z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 305 ze zm.); 

Uaktualnienie 
zapisów. 

§ 1 ust. 27 27. „Powierzającym” – oznacza  to odpowiednio: 
      a) Marszałka Województwa Opolskiego dla zbioru „UMWO-
DPO-SYZYF” oraz dla zbioru „RPO WO 2014-2020”, 
      b) Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dla zbioru 
„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych”,  
pełniących rolę właściwego dla danego zbioru administratora 
danych osobowych; 

§ 1 ust. 27 27. „Powierzającym” – oznacza  to odpowiednio: 
      a) Marszałka Województwa Opolskiego dla zbioru 
„UMWO-DPO-SYZYF” oraz dla zbioru „RPO WO 2014-2020”, 
      b) Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dla 
zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych”,  
pełniących rolę właściwego dla danego zbioru administratora 
danych osobowych; 

Uaktualnienie 
zapisów. 

§ 5 ust. 17 17. Beneficjent jest zobowiązany utrzymać zrealizowane wskaźniki 
produktu i rezultatu na niezmienionym poziomie przez cały okres 
trwałości Projektu. Zachowanie trwałości Projektu obowiązuje w 
odniesieniu do współfinansowanej z EFS w ramach Projektu 
infrastruktury rozumianej jako środki trwałe zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Beneficjent 
jest zobowiązany każdorazowo udostępnić dokumentację 
potwierdzającą utrzymanie wskaźników, w szczególności podczas 
kontroli prowadzonych w ramach Projektu. 

§ 5 ust. 17 17. Beneficjent jest zobowiązany utrzymać zrealizowane 
wskaźniki produktu i rezultatu na niezmienionym poziomie 
przez cały okres trwałości Projektu. Beneficjent jest 
zobowiązany każdorazowo udostępnić dokumentację 
potwierdzającą utrzymanie wskaźników, w szczególności 
podczas kontroli prowadzonych w ramach Projektu. 

Uaktualnienie 
zapisów. 

§ 13 ust. 6 6. W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków § 13 ust. 6 6. W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu Uaktualnienie 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
zgodnie z ust. 2 Instytucja Zarządzająca, po przeprowadzeniu 
postępowania określonego przepisami ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2020 r. poz. 256 z późn. zm.), wydaje decyzję, o której mowa w art. 
207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych. Od ww. decyzji Beneficjentowi przysługuje 
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

środków zgodnie z ust. 2 Instytucja Zarządzająca, po 
przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami 
ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735), wydaje decyzję, o której mowa w 
art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych. Od ww. decyzji Beneficjentowi 
przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

zapisów. 

§ 15ust. 9 9. Wsparciem technicznym i merytorycznym dla Beneficjenta w 
ramach SL2014 są Administratorzy Merytoryczni przy Instytucji 
Zarządzającej. W przypadku pytań, wystąpienia problemów lub 
niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza Instytucji Zarządzającej 
zaistniały problem na adres e-mail: sl2014@opolskie.pl lub 
telefonicznie pod numerem +48 77 54-93-820. Po potwierdzeniu 
awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Zarządzającej proces 
rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją Zarządzającą 
odbywa się drogą pisemną. Wszelka korespondencja papierowa, aby 
została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta. O 
usunięciu awarii SL2014 Instytucja Zarządzająca informuje 
Beneficjenta na adresy e-mail osób uprawnionych przez Beneficjenta 
do pracy w SL2014, Beneficjent zaś zobowiązuje się niezwłocznie 
uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych 
drogą pisemną.   

§ 15 ust. 9 9. Wsparciem technicznym i merytorycznym dla Beneficjenta w 
ramach SL2014 są Administratorzy Merytoryczni przy Instytucji 
Zarządzającej. W przypadku pytań, wystąpienia problemów lub 
niedostępności SL2014 Beneficjent zgłasza Instytucji 
Zarządzającej zaistniały problem na adres e-mail: 
sl2014@opolskie.pl lub telefonicznie pod numerami +48 77 54-
93-815 oraz +48 77 54 93 820. Po potwierdzeniu awarii SL2014 
przez pracownika Instytucji Zarządzającej proces rozliczania 
Projektu oraz komunikowania z Instytucją Zarządzającą odbywa 
się drogą pisemną. Wszelka korespondencja papierowa, aby 
została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby 
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Beneficjenta. O usunięciu awarii SL2014 Instytucja Zarządzająca 
informuje Beneficjenta na adresy e-mail osób uprawnionych 
przez Beneficjenta do pracy w SL2014, Beneficjent zaś 
zobowiązuje się niezwłocznie uzupełnić dane w SL2014 w 
zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną.   

Uaktualnienie 
zapisów. 

§ 18 ust. 2 2. Zobowiązuje się podmiot udzielający pomocy do wypełniania 
wszelkich obowiązków, jakie nakładają na niego przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego w zakresie pomocy publicznej i pomocy 

§ 18 ust. 2 2. Zobowiązuje się podmiot udzielający pomocy do wypełniania 
wszelkich obowiązków, jakie nakładają na niego przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego w zakresie pomocy publicznej i 

Uaktualnienie 
zapisów. 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
de minimis, w szczególności do: 
1) sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy 
publicznej, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 708 ze zm.), 
2) wydawania Beneficjentom pomocy zaświadczeń o pomocy 
de minimis. 

pomocy de minimis, w szczególności do: 
1) sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej 
pomocy publicznej, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 743), 
2) wydawania Beneficjentom pomocy zaświadczeń o 
pomocy de minimis. 

§ 32 ust. 1 1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają 
odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także 
odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności: 
1) rozporządzenia ogólnego,  
2) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z 
dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.5.2014, str. 5)  
oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), 
2) ustawy o finansach, 
3) ustawy wdrożeniowej, 
4) ustawy Pzp, 

§ 32 ust. 1 1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają 
odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu, a także 
odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności: 
1) rozporządzenia ogólnego,  
2) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.5.2014, str. 5)  
oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), 
2) ustawy o finansach, 
3) ustawy wdrożeniowej, 

Uaktualnienie 
zapisów. 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
5) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 
grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2367), 
6) rozporządzenia wydanego na podstawie zapisu art. 27 ust. 4 
ustawy wdrożeniowej, 
7) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
708 z późn. zm.). 

4) ustawy Pzp, 
5) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 
grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2017 
r., poz. 2367), 
6) rozporządzenia wydanego na podstawie zapisu art. 27 
ust. 4 ustawy wdrożeniowej, 
7) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 743). 
 

Zał. 6 W związku z przystąpieniem do projektu pn. (nazwa projektu) 
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu 
do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych jest Minister Funduszy i Polityki 
Regionalnej, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa; 

Zał. 6 W związku z przystąpieniem do projektu pn. (nazwa projektu) 
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
1) administratorem moich danych osobowych w 
odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych jest Minister 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą przy ul. 
Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa; 

Uaktualnienie 
zapisów. 

 


