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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
§ 1 ust. 8 8. „Programie” – oznacza to Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją 

wykonawczą Komisji Europejskiej C(2021)281 z dnia 14.01.2021 r. 

zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014)10195 zatwierdzającą 

niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” do 

wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na 

rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu opolskiego w Polsce 

CCI2014PL16M2OP008; 

§ 1 ust. 8 8.„Programie” – oznacza to Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją 

wykonawczą Komisji Europejskiej C(2021)7454 z dnia 

03.11.2021 r. zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014)10195 

zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego 

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla 

regionu opolskiego w Polsce CCI2014PL16M2OP008; 

Uaktualnienie 
zapisów. 

§ 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.); 

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

r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129, z późn. zm.); 

Uaktualnienie 
zapisów. 

§ 1 ust. 17 17. „środkach europejskich” – oznacza to część lub całość 

dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego przekazywaną w formie płatności z rachunku Ministra 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, o którym mowa w art. 

200 ust. 1 ustawy o finansach, prowadzonego w Banku 

Gospodarstwa Krajowego; 

§ 1 ust. 17 17.„środkach europejskich” – oznacza to część lub całość 

dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego przekazywaną w formie płatności z 

rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 

ustawy o finansach, prowadzonego w Banku Gospodarstwa 

Krajowego; 

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”, 

§ 1 ust. 27 27.„Powierzającym” – oznacza  to odpowiednio: 

      a) Marszałka Województwa Opolskiego dla zbioru „UMWO-

DPO-SYZYF” oraz dla zbioru „RPO WO 2014-2020”, 

Uaktualnienie 
zapisów. 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
      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; 

 

      b) Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dla zbioru 

„Centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych”,  

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru administratora 

danych osobowych; 

 

§ 9 ust. 4 1) 4. Warunkiem przekazania Beneficjentowi pierwszej transzy 
dofinansowania jest: 

1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej 
prawidłowego wniosku o płatność (tzw. wniosku o zaliczkę) 
i jego zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą, 

2) prawidłowe wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o 
którym mowa w § 14,  

3) dostępność środków europejskich w limicie określonym 
przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, 

4) dostępność środków dotacji celowej na rachunku Instytucji 
Zarządzającej. 

§ 9 ust. 4 2) 4. Warunkiem przekazania Beneficjentowi pierwszej transzy 
dofinansowania jest: 

1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej 
prawidłowego wniosku o płatność (tzw. wniosku o 
zaliczkę) i jego zatwierdzenie przez Instytucję 
Zarządzającą, 

2) prawidłowe wniesienie przez Beneficjenta 
zabezpieczenia, o którym mowa w § 14,  

3) dostępność środków europejskich w limicie 
określonym przez Ministra Funduszy i Polityki 
Regionalnej, 

4) dostępność środków dotacji celowej na rachunku 
Instytucji Zarządzającej. 

Uaktualnienie 
zapisów. 

§ 9 ust. 5 5. Warunkiem przekazania Beneficjentowi drugiej i kolejnych transz 
dofinansowania jest: 

1) złożenie przez Beneficjenta i zweryfikowanie przez 
Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność, w którym 
wykazano wydatki kwalifikowalne w  wysokości co najmniej 

§ 9 ust. 5 5. Warunkiem przekazania Beneficjentowi drugiej i kolejnych 
transz dofinansowania jest: 

1) złożenie przez Beneficjenta i zweryfikowanie przez 
Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność, w którym 
wykazano wydatki kwalifikowalne w  wysokości co 

Uaktualnienie 
zapisów. 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
70 % łącznej kwoty transz dofinansowania otrzymanych na 
dzień zatwierdzenia wniosku lub odsyłania wniosku do 
poprawy; w przypadku odsyłania wniosku do poprawy 
wydatki w ww.  wysokości nie wymagają składania przez 
Beneficjenta dalszych wyjaśnień, 

2) zatwierdzenie wniosku o płatność za poprzedni okres 
rozliczeniowy, 

3) nie stwierdzenie okoliczności, o których mowa  w  § 27 ust. 
1, 

4) dostępność środków europejskich w limicie określonym 
przez Ministra Finansów,  Funduszy i Polityki Regionalnej, 

5) dostępność środków dotacji celowej na rachunku Instytucji 
Zarządzającej. 

najmniej 70 % łącznej kwoty transz dofinansowania 
otrzymanych na dzień zatwierdzenia wniosku lub 
odsyłania wniosku do poprawy; w przypadku 
odsyłania wniosku do poprawy wydatki w ww.  
wysokości nie wymagają składania przez Beneficjenta 
dalszych wyjaśnień, 

2) zatwierdzenie wniosku o płatność za poprzedni okres 
rozliczeniowy, 

3) nie stwierdzenie okoliczności, o których mowa  w  § 27 
ust. 1, 

4) dostępność środków europejskich w limicie 
określonym przez Ministra Funduszy i Polityki 
Regionalnej, 

5) dostępność środków dotacji celowej na rachunku 
Instytucji Zarządzającej. 

§ 13 ust. 6 6. W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu 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. 

§ 13 ust. 6 6. W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu 
środków zgodnie z ust. 2 Instytucja Zarządzająca, po 
przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 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. 
 

Uaktualnienie 
zapisów. 
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Zapis w 
Umowie 

Treść przed zmianą 
Zapis w 
Umowie Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
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; 

 

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; 

 

Uaktualnienie 
zapisów. 

 


