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Wykaz zmian do wzorów umów 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 XVI, Wersja nr 1 ze zmianami, sierpieo 2020 r. 

Zapis w 
Umowie 

Treśd przed zmianą 
Zapis w 
Umowie Treśd po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

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

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją 
wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 27.07.2018 r. zmieniająca 
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 CCI 
2014PL16M2OP008; 

§ 1 ust. 8 „Programie” – oznacza to Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją 
wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 20.02.2020 r. 
zmieniająca Decyzję Wykonawczą C(2020)1004 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 CCI 2014PL16M2OP008; 

Uaktualnienie zapisów  

§ 1 ust. 13 14) „ustawie wdrożeniowej” – oznacza to ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1431 z późn. zm.); 

§ 1 ust. 13 „ustawie wdrożeniowej” – oznacza to ustawę z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818); 

Uaktualnienie zapisów 

§ 1 ust. 25 „personelu Projektu” – oznacza to osoby zaangażowane do realizacji 

zadao lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy 

i wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688, z późn. zm.); personelem 

projektu jest również osoba fizyczna prowadząca działalnośd 

gospodarczą będąca beneficjentem oraz osoby z nią współpracujące 

w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998r. o 

systemie ubezpieczeo społecznych (Dz. U. z 2019r. poz. 300, z późn. 

zm.); 

§ 1 ust. 25 „personelu Projektu” – oznacza to osoby zaangażowane do 
realizacji zadao lub czynności w ramach projektu na podstawie 
stosunku pracy i wolontariusze wykonujący świadczenia na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 
2020r. poz. 1057.); personelem projektu jest również osoba 
fizyczna prowadząca działalnośd gospodarczą będąca 
beneficjentem oraz osoby z nią współpracujące w rozumieniu 
art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie 
ubezpieczeo społecznych (Dz. U. z 2020r. poz. 266, z późn. zm.); 

Uaktualnienie zapisów 
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Wykaz zmian do wzorów umów 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 XVI, Wersja nr 1 ze zmianami, sierpieo 2020 r. 

Zapis w 
Umowie 

Treśd przed zmianą 
Zapis w 
Umowie Treśd po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
§ 1 ust. 31 „Wytyczne w zakresie gromadzenia” – oznacza to Wytyczne w 

zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci 

elektronicznej na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 3 marca 2015 r. (z późn. zm.); 

§ 1 ust. 31 „Wytyczne w zakresie gromadzenia” – oznacza to Wytyczne w 
zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w 
postaci elektronicznej na lata 2014-2020 Ministra Rozwoju i 
Finansów z grudnia 2017r.; 

Uaktualnienie zapisów 

§ 13 ust. 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 2019 r. 
poz. 869 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.  

§ 13 ust. 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 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. 

Uaktualnienie zapisów 

§ 13 ust. 10 Wszelkich zwrotów środków w trakcie realizacji projektu Beneficjent 
dokonuje na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej, 
wyodrębniony dla zwrotów EFS w ramach RPO WO 2014-2020 nr: 74 
1160 2202 0000 0001 5356 9775. 

§ 13 ust. 10 Wszelkich zwrotów środków związanych z realizowanym 
projektem Beneficjent dokonuje na rachunek bankowy 
Instytucji Zarządzającej, wyodrębniony dla zwrotów EFS  
w ramach RPO WO 2014-2020 nr: 74 1160 2202 0000 0001 
5356 9775. 

Uaktualnienie zapisów 

§ 18 ust. 2 1. Zobowiązuje się podmiot udzielający pomocy do wypełniania 
wszelkich obowiązków, jakie nakładają na niego przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego w zakresie pomocy publicznej i pomocy 
de minimis, w szczególności do: 

1) sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów sprawozdao 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 2018 r., poz. 362 z późn. zm.), 

§ 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 de minimis, w szczególności do: 

1) sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdao 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 

Uaktualnienie zapisów 
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Wykaz zmian do wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych 
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Zapis w 
Umowie 

Treśd przed zmianą 
Zapis w 
Umowie Treśd po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
2) wydawania Beneficjentom pomocy zaświadczeo o pomocy de 

minimis. 
 

2020 r., poz. 708), 
2) wydawania Beneficjentom pomocy zaświadczeo o 

pomocy de minimis. 
 

§ 32 ust. 1 
pkt 1 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 
r., poz. 1145), 

§ 32 ust. 1 
pkt 1 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 
2019 r., poz. 1145 z późo. zm.), 

Uaktualnienie zapisów 

§ 32 ust. 1 
pkt 7 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późn. 
zm.).  

§ 32 ust. 1 
pkt 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.).  

Uaktualnienie zapisów 

Załącznik  
nr 2a  

do Umowy  
(w części 

dotyczącej 
przypisu) 

Por.  z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) 

 

Załącznik  
nr 2a  

do Umowy 
(w części 

dotyczącej 
przypisu) 

Por.  z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. , poz. 106, z późn. zm.) 

 

Uaktualnienie zapisów  

Załącznik  
nr 2b  

do Umowy  
(w części 

dotyczącej 
przypisu) 

Por.  z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) 

 

Załącznik  
nr 2b  

do Umowy  
(w części 

dotyczącej 
przypisu) 

Por.  z art. 91 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. , poz. 106, z późn. zm.) 

 

Uaktualnienie zapisów 

Załącznik  
nr 6  

do Umowy 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. (nazwa projektu) 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu 

Załącznik  
nr 6  

do Umowy 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

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 

Uaktualnienie zapisów 
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Wykaz zmian do wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych 
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Zapis w 
Umowie 

Treśd przed zmianą 
Zapis w 
Umowie Treśd po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
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; 

2) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu 
do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 2014-2020 jest Marszałek 
Województwa Opolskiego z siedzibą przy ul. Piastowskiej 
14, 45-082 Opole, Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego, 

3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych 
stanowi art. 6 ust. 1 lit. a  
i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i g rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-
2020 na podstawie:  

w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 2014-2020: 

a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74 ust 1 i 3, art. 
115,  art. 122 ,  art. 125 ust. 2. lit d), oraz art. 125 ust 4 
lit a), art. 125 ust 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego I Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 

teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych jest Minister Funduszy i Polityki 
Regionalnej, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 
Warszawa; 

2) administratorem moich danych osobowych w 
odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 
jest Marszałek Województwa Opolskiego z siedzibą 
przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole, Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego, 

3) podstawę prawną przetwarzania moich danych 
osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a  
i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i g rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
2014-2020 na podstawie:  

w odniesieniu do zbioru Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020: 

a) art. 54 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 65, art. 74 ust 1 i 
3, art. 115,  art. 122 ,  art. 125 ust. 2. lit d), oraz 
art. 125 ust 4 lit a), art. 125 ust 5 i 6 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
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Wykaz zmian do wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych 
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Zapis w 
Umowie 

Treśd przed zmianą 
Zapis w 
Umowie Treśd po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
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 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006 oraz jego załącznikiem XIII (Kryteria 
desygnacji) - punkt 3.A.iv;  

b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4  rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1081/2006 wraz z załącznikiem I i II do tego 
rozporządzenia;  

c) art. 9 ust. 2, art. 22, 23, 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz 1431 z 
późn. zm.); 

W odniesieniu do zbioru centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów operacyjnych:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 oraz jego załącznikiem 
XIII (Kryteria desygnacji) - punkt 3.A.iv;  

b) art. 5 oraz art. 19 ust. 4  rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1304/2013 z dnia  17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006 wraz z załącznikiem I i II do tego 
rozporządzenia;  

c) art. 9 ust. 2, art. 22, 23, 24 i 26 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 818); 

W odniesieniu do zbioru centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych:  
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Zapis w 
Umowie 

Treśd przed zmianą 
Zapis w 
Umowie Treśd po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 
1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1303/2013 w 
odniesieniu do wzorów służących do przekazywania 
Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 
przepisy dotyczące wymiany informacji między 
beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

d) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późo. zm.); 

4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006; 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 
uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 
1081/2006; 

c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 
1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy 
wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (EU) nr 1303/2013 w 
odniesieniu do wzorów służących do 
przekazywania Komisji określonych informacji 
oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany 
informacji między beneficjentami a instytucjami 
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Wykaz zmian do wzorów umów 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 XVI, Wersja nr 1 ze zmianami, sierpieo 2020 r. 

Zapis w 
Umowie 

Treśd przed zmianą 
Zapis w 
Umowie Treśd po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
realizacji projektu (nazwa projektu), w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia 
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działao informacyjno-promocyjnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO); 

5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania 
Instytucji Zarządzającej - (nazwa i adres), beneficjentowi 
realizującemu projekt  -(nazwa i adres beneficjenta) oraz 
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą 
w realizacji projektu - (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje 
dane osobowe mogą zostad udostępnione firmom 
badawczym realizującym badanie ewaluacyjne na zlecenie 
Powierzającego, Instytucji Zarządzającej lub innego 
podmiotu który zawarł porozumienie z Powierzającym lub 
Instytucją Zarządzającą na realizację ewaluacji.  Moje dane 
osobowe mogą zostad również udostępnione 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 
Powierzającego lub Instytucji Zarządzającej kontrole w 
ramach RPO WO; 

6) moje dane osobowe będą przechowywane do czasu 
rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 2014 -2020 oraz zakooczenia 
archiwizowania dokumentacji; 

7) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich 
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 
wsparcia w ramach projektu; 

8) w ciągu 4 tygodni po zakooczeniu udziału w projekcie 

zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i 
pośredniczącymi; 

d) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 818); 

4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w 
celu realizacji projektu (nazwa projektu), w 
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 
wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz 
działao informacyjno-promocyjnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego 2014-2020 (RPO WO); 

5) moje dane osobowe zostały powierzone do 
przetwarzania Instytucji Zarządzającej - (nazwa i 
adres), beneficjentowi realizującemu projekt  -(nazwa i 
adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie 
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu - (nazwa i 
adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą 
zostad udostępnione firmom badawczym realizującym 
badanie ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, 
Instytucji Zarządzającej lub innego podmiotu który 
zawarł porozumienie z Powierzającym lub Instytucją 
Zarządzającą na realizację ewaluacji.  Moje dane 
osobowe mogą zostad również udostępnione 
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie 
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Wykaz zmian do wzorów umów 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 XVI, Wersja nr 1 ze zmianami, sierpieo 2020 r. 

Zapis w 
Umowie 

Treśd przed zmianą 
Zapis w 
Umowie Treśd po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz 
informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

9) w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności 
gospodarczej przekażę informację o liczbie utworzonych 
miejscach pracy. 

10) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych; 

11)  mogę skontaktowad się z Inspektorem Ochrony Danych 
wysyłając wiadomośd na adres poczty elektronicznej: 
iod@miir.gov.pl; iod@opolskie.pl lub adres poczty 
……………………………………………….. (gdy ma to zastosowanie - 
należy podad dane kontaktowe inspektora ochrony danych 
u Beneficjenta); 

12)  dodatkowo w zakresie przetwarzania danych osobowych na 
podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 
2016.119.1) mam prawo do: 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

- żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych w zakresie danych dotyczących składającego 
niniejsze oświadczenie w tym ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia ich przetwarzania; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

Powierzającego lub Instytucji Zarządzającej kontrole w 
ramach RPO WO; 

6) moje dane osobowe będą przechowywane do czasu 
rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego 2014 -2020 oraz 
zakooczenia archiwizowania dokumentacji; 

7) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa 
ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 
udzielenia wsparcia w ramach projektu; 

8) w ciągu 4 tygodni po zakooczeniu udziału w projekcie 
udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy 
oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu 
oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

9) w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności 
gospodarczej przekażę informację o liczbie 
utworzonych miejscach pracy. 

10) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych; 

11)  mogę skontaktowad się z Inspektorem Ochrony 
Danych wysyłając wiadomośd na adres poczty 
elektronicznej: iod@mfipr.gov.pl; iod@opolskie.pl lub 
adres poczty ……………………………………………….. (gdy ma 
to zastosowanie - należy podad dane kontaktowe 
inspektora ochrony danych u Beneficjenta); 

12)  dodatkowo w zakresie przetwarzania danych 
osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

mailto:iod@miir.gov.pl
mailto:iod@mfipr.gov.pl
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Wykaz zmian do wzorów umów 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 XVI, Wersja nr 1 ze zmianami, sierpieo 2020 r. 

Zapis w 
Umowie 

Treśd przed zmianą 
Zapis w 
Umowie Treśd po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
osobowych; 

- do przeniesienia danych osobowych. 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) mam 
prawo do: 

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych; 

- żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych w zakresie danych dotyczących 
składającego niniejsze oświadczenie w tym ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych; 

- do przeniesienia danych osobowych. 

Załącznik  
nr 7  

do Umowy 

 Załącznik  
nr 7  

do Umowy 

Zbiór Regionalny Program Operacyjny Województwa 
OPOLSKIEGO 2014-2020 

 W tabeli nr 4 usunięto n/w wiersze: 

Planowana data zakooczenia edukacji w placówce 
edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia; 

Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM – 
Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych); 

Data założenia działalności gospodarczej; 

Kwota przyznanych środków na założenia działalności 

Uaktualnienie zapisów 
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Wykaz zmian do wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych 
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Zapis w 
Umowie 

Treśd przed zmianą 
Zapis w 
Umowie Treśd po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
gospodarczej; 

PKD założonej działalności gospodarczej 

 Usunięto tabelę nr 7 - Uczestnicy szkoleo, konkursów i 
konferencji (osoby biorące udział w szkoleniach, 
konkursach i konferencjach w związku z realizacją RPO 
WO 2014-2020, inne niż uczestnicy w rozumieniu 
definicji uczestnika określonej w Wytycznych w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020). 

 Usunięto Tabelę nr 8 - Dane poręczycieli w projektach 
skierowanych na dofinansowanie rozpoczęcia 
działalności gospodarczej 

Zbiór centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych 

 W tabeli Dane uczestników indywidualnych usunięto 
n/w wiersze: 

Planowana data zakooczenia edukacji w placówce 
edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia; 

Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM – 
Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych); 

Data założenia działalności gospodarczej; 
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Zapis w 
Umowie 

Treśd przed zmianą 
Zapis w 
Umowie Treśd po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
Kwota przyznanych środków na założenia działalności 
gospodarczej; 

PKD założonej działalności gospodarczej 

 


