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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 

Umowa o dofinansowanie projektu  

§ 1 ust. 12 „ustawie Pzp” – oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. 
zm.); 

§ 1 ust. 12 „ustawie Pzp” – oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. 
zm.); 

Doprecyzowanie 
zapisów – 
aktualizacja 
podstawy prawnej 

§ 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 (Dz. U. z 2016 
r. poz. 217, 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 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.); 

Doprecyzowanie 
zapisów – 
aktualizacja 
podstawy prawnej  

§ 1 ust. 17 „środkach europejskich” – oznacza to część lub całość 
dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego przekazywaną w formie płatności z rachunku Ministra 
Rozwoju i Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o 
finansach, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego; 

§ 1 ust. 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; 

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku 
ze zmianą nazwy 
Ministerstwa 

§ 1 ust. 20 „ustawie o finansach” – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.); 

§ 1 ust. 20 „ustawie o finansach” – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 
późn. zm.); 

Doprecyzowanie 
zapisów – 
aktualizacja 
podstawy prawnej  

§ 1 ust. 25 „personelu Projektu” – oznacza to osobę zaangażowaną do realizacji 
zadań lub czynności w ramach Projektu, które wykonuje osobiście, 
tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy 
lub wykonujące zadania lub czynności w ramach Projektu na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w 
rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w 

§ 1 ust. 25 „personelu Projektu” – oznacza to osoby zaangażowane do 
realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie 
stosunku pracy, osoby zatrudnione, osoby współpracujące w 
rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z 
późn. zm.) oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 

Doprecyzowanie 
zapisów 
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
rozumieniu art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. 
zm.) oraz wolontariuszy, wykonujących świadczenia na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z 
późn.zm.); 

r. poz. 1817, z późn. zm.);    

§ 1 ust. 27 „zleceniu usługi merytorycznej” – należy przez to rozumieć 
powierzenie wykonawcom zewnętrznym, nie będącym personelem 
Projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w 
ramach danego Projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 
2014-2020 
 

- Definicja „zlecenie usługi merytorycznej” została usunięta. Zmiana wprowadzona 
w związku z 
usunięciem 
przedmiotowej 
definicji z zapisów 
Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności 
wydatków w ramach 
Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-
2020.   

§ 1 ust. 28 „Powierzającym” – oznacza  to odpowiednio: 

a) Marszałka Województwa Opolskiego dla zbioru „UMWO-

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

b) Ministra Rozwoju i Finansów dla zbioru „Centralny  system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów 

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

a) Marszałka Województwa Opolskiego dla zbioru 

„UMWO-DPO-SYZYF” oraz dla zbioru „RPO WO 2014-

2020”, 

b) Ministra Finansów dla zbioru „Centralny  system 

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku 
ze zmianą nazwy 
Ministerstwa  
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
operacyjnych”,  

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru 
administratora danych osobowych; 

 

teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”,  

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru 
administratora danych osobowych; 

§ 1 ust. 34 Outplacement – zaplanowane, kompleksowe działania, mające na 

celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez 

zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom               

w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede 

wszystkim prowadzące                do utrzymania lub podjęcia i 

utrzymania zatrudnienia, a także wsparcie osób odchodzących             

z rolnictwa o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub 

członków ich rodzin ubezpieczonych w Kasie Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, ukierunkowane na podjęcie 

zatrudnienia poza rolnictwem. 

§ 1 ust. 33 Outplacement – zaplanowane, kompleksowe działania, mające 

na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez 

zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom               

w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede 

wszystkim prowadzące                do utrzymania lub podjęcia i 

utrzymania zatrudnienia, a także wsparcie osób odchodzących             

z rolnictwa.  

 

Doprecyzowanie 
zapisów  

§ 10 ust. 2 Dofinansowanie może być przekazane w jednej lub kilku transzach 
na podstawie prawidłowo złożonych przez Beneficjenta Wniosków o 
płatność i wniosków rozliczających przyznane transze zaliczki, przy 
czym wypłata kolejnej transzy dofinansowania jest uzależniona od 
rozliczenia 70 % dotychczas otrzymanej zaliczki. 

§ 10 ust. 2 Dofinansowanie może być przekazane w jednej lub kilku 
transzach na podstawie prawidłowo złożonych przez 
Beneficjenta Wniosków o płatność i wniosków rozliczających 
przyznane transze dofinansowania, przy czym wypłata kolejnej 
transzy dofinansowania jest uzależniona od rozliczenia 70 % 
dotychczas otrzymanego dofinansowania. 

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 10 ust. 8 W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą 
co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz 
dofinansowania lub w terminie określonym w Umowie, od środków 

§ 10 ust. 8  W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę 
stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych 
wcześniej transz dofinansowania lub w terminie 14 dni od dnia 

Doprecyzowanie 
zapisów 
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
pozostałych do rozliczenia, przekazanych w formie zaliczki nalicza się 
odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania 
środków zaliczki do dnia złożenia wniosku o płatność rozliczającego 
co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz 
dofinansowania. Powyższe dotyczy wniosków o płatność, które 
zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 9 ust. 1, 
miały być złożone w celu przekazania kolejnej transzy 
dofinansowania, oraz końcowego wniosku o płatność. Za dzień 
przekazania środków uznaje się dzień wypłaty środków na rzecz 
Beneficjenta przez Instytucję Zarządzającą, tj. dzień obciążenia 
rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej, a za dzień złożenia 
wniosku do Instytucji Zarządzającej uznaje się dzień przesłania 
wniosku o płatność w SL2014; w przypadku awarii systemu za dzień 
złożenia wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej uznaje się 
termin nadania wniosku o płatność w placówce pocztowej 
wyznaczonego operatora publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe – t.j. Dz.U.2016.1113) przy 
czym jeśli termin złożenia wniosku o płatność przypadałby na dzień 
wolny od pracy wówczas uznaje się, że wniosek o płatność jest 
złożony terminowo, jeśli zostanie nadany w pierwszym dniu 
roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy.               

upływu terminu określonego w Umowie, od środków 
pozostałych do rozliczenia, przekazanych w formie zaliczki nalicza 
się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia 
przekazania środków zaliczki do dnia złożenia wniosku o płatność 
rozliczającego co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych 
wcześniej transz dofinansowania. Powyższe dotyczy wniosków o 
płatność, które zgodnie z harmonogramem płatności, o którym 
mowa w § 9 ust. 1, miały być złożone w celu przekazania kolejnej 
transzy dofinansowania, oraz końcowego wniosku o płatność. Za 
dzień przekazania środków uznaje się dzień wypłaty środków na 
rzecz Beneficjenta przez Instytucję Zarządzającą, tj. dzień 
obciążenia rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej, a za 
dzień złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej uznaje się 
dzień przesłania wniosku o płatność w SL2014; w przypadku 
awarii systemu za dzień złożenia wniosku o płatność do Instytucji 
Zarządzającej uznaje się termin nadania wniosku o płatność w 
placówce pocztowej wyznaczonego operatora publicznego (w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe – 
t.j. Dz.U. 2017  poz. 1481 z późn. zm.) przy czym jeśli termin 
złożenia wniosku o płatność przypadałby na dzień wolny od pracy 
wówczas uznaje się, że wniosek o płatność jest złożony 
terminowo, jeśli zostanie nadany w pierwszym dniu roboczym 
przypadającym po dniu wolnym od pracy.              
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
- - § 10 ust. 9 Zapisów ust. 8 nie stosuje się do projektów rozliczanych w całości 

albo w części na podstawie art. 67 ust. 1 lit. b-d Rozporządzenia 
Ogólnego.          

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku ze 
zmianą zapisów 
Ustawy o finansach 
publicznych.  

§ 10 ust. 10 Beneficjent przekazuje informację o odsetkach, o których mowa w 
ust. 9, w terminie do 5   stycznia roku następnego lub w przypadku 
Projektów, których realizacja kończy się w trakcie danego roku, w 
terminie zakończenia realizacji Projektu. 

 

§ 10 ust. 11 Beneficjent przekazuje informację o odsetkach, o których mowa 

w ust. 10, w terminie do 5   stycznia roku następnego lub w 

przypadku Projektów, których realizacja kończy się w trakcie 

danego roku, w terminie zakończenia realizacji Projektu. 

 

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 10 ust. 11 Beneficjent zwraca odsetki, o których mowa w ust. 9, do dnia 10 

stycznia roku następnego lub w przypadku Projektów, których 

realizacja kończy się w trakcie danego roku w ciągu 30 dni 

kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji Projektu. 

 

§ 10 ust. 11 Beneficjent zwraca odsetki, o których mowa w ust. 10, do dnia 

10 stycznia roku następnego lub w przypadku Projektów, których 

realizacja kończy się w trakcie danego roku w ciągu 30 dni 

kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji Projektu. 

 

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 10 ust. 12 W przypadku braku zwrotu  odsetek, o którym mowa w ust. 11, 

Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do zwrotu  odsetek w 

terminie 14 dni. 

 

§ 10 ust. 13 W przypadku braku zwrotu  odsetek, o którym mowa w ust. 12, 

Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do zwrotu  odsetek 

w terminie 14 dni. 

 

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 10 ust. 16 Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 15, w części 

niewydatkowanej przed upływem 40 dni od terminu określonego w 

rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega zwrotowi 

§ 10 ust. 17 Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 16, w części 

niewydatkowanej przed upływem 40 dni od terminu określonego 

w rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega 

Doprecyzowanie 
zapisów 
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przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
na rachunek wskazany przez  Instytucję Zarządzającą. 

 

zwrotowi na rachunek wskazany przez  Instytucję Zarządzającą. 

 

§ 10 ust. 17 Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 

15 podlega zwrotowi  

w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na następujący rachunek 

bankowy Instytucji Zarządzającej: 74 1160 2202 0000 0001 5356 

9775. 

 

§ 10 ust. 18 Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z 

ust. 16 podlega zwrotowi  

w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na następujący 

rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej: 74 1160 2202 0000 

0001 5356 9775. 

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 10 ust. 19 Środki, o których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu zostaną 

przekazane Beneficjentowi w kolejnym roku pod warunkiem ich 

dostępności i nie wymagają ponownego wnioskowania. 

 

§ 10 ust. 20 Środki, o których mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu zostaną 

przekazane Beneficjentowi w kolejnym roku pod warunkiem ich 

dostępności i nie wymagają ponownego wnioskowania. 

 

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 14 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 

2013 r. poz. 267, 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.  

 

§ 14 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 2017 r. poz. 1257, 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.  

 

Doprecyzowanie 
zapisów – 
aktualizacja 
podstawy prawnej.  
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Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4093/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18  lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
§ 22 ust. 5 Instytucja Zarządzająca, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez 

Beneficjenta zasad określonych w ust. 1-4, może uznać wydatki 

związane z udzielonym zamówieniem w całości lub części za 

niekwalifikowalne.  

§ 22 ust. 5 Instytucja Zarządzająca, w przypadku stwierdzenia naruszenia 

przez Beneficjenta zasad określonych w ust. 1-3, może uznać 

wydatki związane z udzielonym zamówieniem w całości lub 

części za niekwalifikowalne.  

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 23 ust. 1 Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania 

danych osobowych w ramach centralnego systemu 

teleinformatycznego wspierającego realizację programów 

operacyjnych                w związku z realizacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 nr 

RPOP/14/2015 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i 

Rozwoju,  

a Zarządem Województwa Opolskiego w dniu 09 września 2015 r., 

Porozumienia zawartego pomiędzy Polską Agencją Rozwoju 

Przedsiębiorczości a Województwem Opolskim z dnia 25 listopada 

2016 r. oraz w związku z art. 31 ustawy o ochronie danych 

osobowych, Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi 

przetwarzanie danych osobowych, w imieniu własnym oraz w 

imieniu i na rzecz Powierzającego, na warunkach opisanych w 

niniejszym paragrafie. 

§ 23 ust. 1 Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego 

systemu teleinformatycznego wspierającego realizację 

programów operacyjnych                w związku z realizacją 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020 nr RPOP/14/2015 zawartego pomiędzy 

Ministrem Infrastruktury i Rozwoju,  

a Zarządem Województwa Opolskiego w dniu 09 września 2015 

r. i aneksowanego w dniu 4 stycznia 2018r., Porozumienia 

zawartego pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 

a Województwem Opolskim z dnia 25 listopada 2016 r. oraz w 

związku z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, 

Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi przetwarzanie 

danych osobowych, w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz 

Powierzającego, na warunkach opisanych w niniejszym 

paragrafie. 

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku 
z aneksowaniem 
Porozumienia w 
sprawie powierzenia 
przetwarzania 
danych osobowych  

§ 24 ust. 2 Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do: 

1) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy 

§ 24 ust. 2 Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do: 

1) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem 

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku z 
wejściem z dniem 01 
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Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4093/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18  lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym 

Województwa Opolskiego „Opolskie Kwitnące”:  

a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i 

promocyjnych dotyczących Projektu, 

b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją 

Projektu, podawanych do wiadomości publicznej, 

c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i 

podmiotów uczestniczących w Projekcie, 

barw Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Funduszy 

Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym 

Województwa Opolskiego „Opolskie Kwitnące”:  

a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i 

promocyjnych dotyczących Projektu, 

b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją 

Projektu, podawanych do wiadomości publicznej, 

c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i 

podmiotów uczestniczących w Projekcie, 

 

stycznia 2018 r. 
nowych zasad 
oznakowania 
projektów 
współfinansowanych 
ze środków RPO WO 
2014-2020. 

§ 26 ust. 1 Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie, w tym zmiany 

okresu realizacji Projektu, pod warunkiem ich zgłoszenia w formie 

pisemnej Instytucji Zarządzającej niezwłocznie, ale nie później niż na 

1 miesiąc przed planowanym zakończeniem rzeczowym realizacji 

Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku o dofinansowanie i 

uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej w terminie 15 

dni roboczych z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana będzie 

w formie pisemnej.  

O konieczności dokonania zmiany Umowy w formie aneksu będzie 

decydować Instytucja  Zarządzająca. 

 

§ 26 ust. 1 Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie(20), w tym 

zmiany okresu realizacji Projektu, pod warunkiem ich zgłoszenia 

w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej niezwłocznie, ale nie 

później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem 

rzeczowym realizacji Projektu(21) oraz przekazania aktualnego 

wniosku o dofinansowanie i uzyskania pisemnej akceptacji 

Instytucji Zarządzającej w terminie 15 dni roboczych(22) z 

zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. Akceptacja, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana będzie w formie 

pisemnej.  

O konieczności dokonania zmiany Umowy w formie aneksu 

będzie decydować Instytucja  Zarządzająca. 

Doprecyzowanie 
zapisów -  w związku 
ze zmianą Ustawy 
Wdrożeniowej.  
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Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4093/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18  lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
Dodano przypisy dotyczące przedmiotowego paragrafu, tj.: 

20 W przypadku, gdy zmiany nie wpływają na spełnienie kryteriów 
wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną 
tego projektu. 
21 Niemniej jednak, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
mając na uwadze dobro realizacji Projektu, Instytucja 
Zarządzająca może wyrazić zgodę na wprowadzanie do Projektu 
zmian zgłoszonych w terminie późniejszym.  
22Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności 
dokonania oceny wprowadzonych zmian przez ekspertów. 

§ 32 oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 380), 
2) ustawy o finansach, 
3) ustawy wdrożeniowej, 
4) ustawy Pzp, 
5) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 
grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania 
zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w 
ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1161), 
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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1808). 

§ 32 oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), 
2) ustawy o finansach, 
3) ustawy wdrożeniowej, 
4) ustawy Pzp, 
5) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 
18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i 
rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków 
o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1161), 
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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1808, z późn. zm.). 

Doprecyzowanie 
zapisów – 
aktualizacja 
podstawy prawnej.  
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Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4093/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18  lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
Logotypy 

zawarte na 
umowie  

 

Dotychczasowe zestawienie logotypów: 
 

 znak Funduszy Europejskich,  
 znak Unii Europejskiej 
 oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego 

„Opolskie Kwitnące” 
 

 

 

 

Logotypy 
zawarte na 

umowie  
 

Zestawienie logotypów po zmianach: 
 

 znak Funduszy Europejskich,  
 znak barw Rzeczypospolitej Polskiej,  
 znak Unii Europejskiej 
 oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego 

„Opolskie Kwitnące” 
 

 

 

Zmiana związana jest 
z wejściem z dniem 
01 stycznia 2018 r. 
nowych zasad 
oznakowania 
projektów 
współfinansowanych 
ze środków RPO WO 
2014-2020 
(wprowadzenie do 
zestawienia znaków 
kolejnego 
obowiązkowego 
elementu 
oznakowania, tj. 
znaku barw 
Rzeczpospolitej 
Polskiej).   
 

Logotypy 
zawarte na 

załącznikach 
do umowy   

Dotychczasowe zestawienie logotypów: 
 

 znak Funduszy Europejskich,  
 znak Unii Europejskiej 
 oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego 

„Opolskie Kwitnące” 
 

Logotypy 
zawarte na 

załącznikach 
do umowy   

Zestawienie logotypów po zmianach: 
 

 znak Funduszy Europejskich,  
 znak barw Rzeczypospolitej Polskiej,  
 znak Unii Europejskiej 
 oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego 

„Opolskie Kwitnące” 

Jak wyżej  
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 

  
Załącznik 7 – 
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 teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych jest Minister Rozwoju, z 
siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5; 

 

Załącznik 7  
– 

oświadczenie 
uczestnika 
projektu 

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

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

2) administratorem moich danych osobowych w 
odniesieniu do zbioru centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych jest Minister Inwestycji i Rozwoju, z 
siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5; 

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku 
ze zmianą nazwy 
Ministerstwa  

Umowa o dofinansowanie projektu   - kwoty ryczałtowe  

§ 1 ust. 12 „ustawie Pzp” – oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. 
zm.); 

§ 1 ust. 12 „ustawie Pzp” – oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. 
zm.); 

Doprecyzowanie 
zapisów – 
aktualizacja 
podstawy prawnej 

§ 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 (Dz. U. z 2016 
r. poz. 217, 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 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.); 

Doprecyzowanie 
zapisów – 
aktualizacja 
podstawy prawnej  

§ 1 ust. 17 „środkach europejskich” – oznacza to część lub całość 
dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego przekazywaną w formie płatności z rachunku Ministra 
Rozwoju i Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o 
finansach, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego; 

§ 1 ust. 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; 

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku 
ze zmianą nazwy 
Ministerstwa 

§ 1 ust. 20 „ustawie o finansach” – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.); 

§ 1 ust. 20 „ustawie o finansach” – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 

Doprecyzowanie 
zapisów – 
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Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4093/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18  lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
późn. zm.); aktualizacja 

podstawy prawnej.  

§ 1 ust. 25 „personelu Projektu” – oznacza to osobę zaangażowaną do realizacji 
zadań lub czynności w ramach Projektu, które wykonuje osobiście, 
tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy 
lub wykonujące zadania lub czynności w ramach Projektu na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w 
rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w 
rozumieniu art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. 
zm.) oraz wolontariuszy, wykonujących świadczenia na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z 
późn.zm.); 

§ 1 ust. 25 „personelu Projektu” – oznacza to osoby zaangażowane do 
realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie 
stosunku pracy, osoby zatrudnione, osoby współpracujące w 
rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z 
późn. zm.) oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1817, z późn. zm.);    

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 1 ust. 27 „zleceniu usługi merytorycznej” – należy przez to rozumieć 
powierzenie wykonawcom zewnętrznym, nie będącym personelem 
Projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w 
ramach danego Projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 
2014-2020 
 

- Definicja „zlecenie usługi merytorycznej” została usunięta. Zmiana wprowadzona 
w związku z 
usunięciem 
przedmiotowej 
definicji z zapisów 
Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności 
wydatków w ramach 
Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, 
Europejskiego 
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konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-
2020.   

§ 1 ust. 28 „Powierzającym” – oznacza  to odpowiednio: 

a) Marszałka Województwa Opolskiego dla zbioru „UMWO-

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

b) Ministra Rozwoju i Finansów dla zbioru „Centralny  system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”,  

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru 
administratora danych osobowych; 

 

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

a) Marszałka Województwa Opolskiego dla zbioru 

„UMWO-DPO-SYZYF” oraz dla zbioru „RPO WO 2014-

2020”, 

b) Ministra Finansów dla zbioru „Centralny  system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”,  

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru 
administratora danych osobowych; 

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku 
ze zmianą nazwy 
Ministerstwa  

§ 1 ust. 34 Outplacement – zaplanowane, kompleksowe działania, mające na 

celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez 

zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom               

w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede 

wszystkim prowadzące                do utrzymania lub podjęcia i 

utrzymania zatrudnienia, a także wsparcie osób odchodzących             

z rolnictwa o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub 

członków ich rodzin ubezpieczonych w Kasie Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, ukierunkowane na podjęcie 

zatrudnienia poza rolnictwem. 

§ 1 ust. 33 Outplacement – zaplanowane, kompleksowe działania, mające 

na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez 

zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom               

w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede 

wszystkim prowadzące                do utrzymania lub podjęcia i 

utrzymania zatrudnienia, a także wsparcie osób odchodzących             

z rolnictwa.  

 

Doprecyzowanie 
zapisów  
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
§ 9 ust. 2 Dofinansowanie może być przekazane w jednej lub kilku transzach 

na podstawie prawidłowo złożonych przez Beneficjenta Wniosków o 
płatność i wniosków rozliczających przyznane transze zaliczki, przy 
czym wypłata kolejnej transzy dofinansowania jest uzależniona od 
rozliczenia 70 % dotychczas otrzymanej zaliczki. 

§ 9 ust. 2 Dofinansowanie może być przekazane w jednej lub kilku 
transzach na podstawie prawidłowo złożonych przez 
Beneficjenta Wniosków o płatność i wniosków rozliczających 
przyznane transze dofinansowania, przy czym wypłata kolejnej 
transzy dofinansowania jest uzależniona od rozliczenia 70 % 
dotychczas otrzymanego dofinansowania. 

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 9 ust. 8 W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą 
co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz 
dofinansowania lub w terminie określonym w Umowie, od środków 
pozostałych do rozliczenia, przekazanych w formie zaliczki nalicza się 
odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania 
środków zaliczki do dnia złożenia wniosku o płatność rozliczającego 
co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz 
dofinansowania. Powyższe dotyczy wniosków o płatność, które 
zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 9 ust. 1, 
miały być złożone w celu przekazania kolejnej transzy 
dofinansowania, oraz końcowego wniosku o płatność. Za dzień 
przekazania środków uznaje się dzień wypłaty środków na rzecz 
Beneficjenta przez Instytucję Zarządzającą, tj. dzień obciążenia 
rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej, a za dzień złożenia 
wniosku do Instytucji Zarządzającej uznaje się dzień przesłania 
wniosku o płatność w SL2014; w przypadku awarii systemu za dzień 
złożenia wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej uznaje się 
termin nadania wniosku o płatność w placówce pocztowej 
wyznaczonego operatora publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe – t.j. Dz.U.2016.1113) przy 
czym jeśli termin złożenia wniosku o płatność przypadałby na dzień 

-   

Usunięcie zapisów z 
uwagi na rodzaj 
umowy 
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
wolny od pracy wówczas uznaje się, że wniosek o płatność jest 
złożony terminowo, jeśli zostanie nadany w pierwszym dniu 
roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy.               

§ 9 ust. 9 Odsetki bankowe naliczone na rachunku bankowym  Beneficjenta, o 

którym mowa w § 8 ust. 6 od przekazanych w formie zaliczki transz 

dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie 

stanowią inaczej. W przypadku realizowania Projektu przez 

beneficjenta działającego w formie partnerstwa, kwestie zwrotu 

odsetek bankowych naliczonych na rachunkach projektowych 

Partnera/Partnerów reguluje umowa o partnerstwie.       

§ 9 ust. 8 Odsetki bankowe naliczone na rachunku bankowym  

Beneficjenta, o którym mowa w § 8 ust. 5 od przekazanych w 

formie zaliczki transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile 

przepisy odrębne nie stanowią inaczej. W przypadku 

realizowania Projektu przez beneficjenta działającego w formie 

partnerstwa, kwestie zwrotu odsetek bankowych naliczonych na 

rachunkach projektowych Partnera/Partnerów reguluje umowa o 

partnerstwie.       

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 9 ust. 10 Beneficjent przekazuje informację o odsetkach, o których mowa w 

ust. 9, w terminie do  

5   stycznia roku następnego lub w przypadku Projektów, których 

realizacja kończy się w trakcie danego roku, w terminie zakończenia 

realizacji Projektu. 

§ 9 ust. 9 1) Beneficjent przekazuje informację o odsetkach, o których 

mowa w ust. 8, w terminie do  

5   stycznia roku następnego lub w przypadku Projektów, 

których realizacja kończy się w trakcie danego roku, w 

terminie zakończenia realizacji Projektu. 

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 9 ust. 11 Beneficjent zwraca odsetki, o których mowa w ust. 9, do dnia 10 

stycznia roku następnego lub  

w przypadku Projektów, których realizacja kończy się w trakcie 

danego roku w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia 

realizacji Projektu. 

§ 9 ust. 10 Beneficjent zwraca odsetki, o których mowa w ust. 8, do dnia 10 

stycznia roku następnego lub  

w przypadku Projektów, których realizacja kończy się w trakcie 

danego roku w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia 

realizacji Projektu. 

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 9 ust. 12 W przypadku braku zwrotu odsetek, o którym mowa w ust. 11, 

Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do zwrotu  odsetek w 

§ 9 ust. 11 W przypadku braku zwrotu odsetek, o którym mowa w ust. 10, 

Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do zwrotu  odsetek 
Doprecyzowanie 
zapisów 
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
terminie 14 dni. w terminie 14 dni. 

§ 9 ust. 16 Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 15, w części 

niewydatkowanej przed upływem 40 dni od terminu określonego w 

rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega zwrotowi 

na rachunek wskazany przez  Instytucję Zarządzającą. 

 

§ 9 ust. 15 Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 14, w części 

niewydatkowanej przed upływem 40 dni od terminu określonego 

w rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega 

zwrotowi na rachunek wskazany przez  Instytucję Zarządzającą. 

 

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 9 ust. 17 Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 

15 podlega zwrotowi  

w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na następujący rachunek 

bankowy Instytucji Zarządzającej: 74 1160 2202 0000 0001 5356 

9775. 

 

§ 9 ust. 16 Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z 

ust. 14 podlega zwrotowi  

w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na następujący 

rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej: 74 1160 2202 0000 

0001 5356 9775. 

 

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 9 ust. 19 Środki, o których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu zostaną 

przekazane Beneficjentowi w kolejnym roku pod warunkiem ich 

dostępności i nie wymagają ponownego wnioskowania. 

 

§ 9 ust. 18 Środki, o których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu zostaną 

przekazane Beneficjentowi w kolejnym roku pod warunkiem ich 

dostępności i nie wymagają ponownego wnioskowania. 

Doprecyzowanie 
zapisów – 
aktualizacja 
podstawy prawnej.  

§ 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 

§ 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. 

Doprecyzowanie 
zapisów – 
aktualizacja 
podstawy prawnej 
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konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
2016 r. poz. 23, 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. 

U. z 2017 r. poz. 1257, 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. 

§ 21 ust. 1 Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania 

danych osobowych w ramach centralnego systemu 

teleinformatycznego wspierającego realizację programów 

operacyjnych                w związku z realizacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 nr 

RPOP/14/2015 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i 

Rozwoju,  

a Zarządem Województwa Opolskiego w dniu 09 września 2015 r., 

Porozumienia zawartego pomiędzy Polską Agencją Rozwoju 

Przedsiębiorczości a Województwem Opolskim z dnia 25 listopada 

2016 r. oraz w związku z art. 31 ustawy o ochronie danych 

osobowych, Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi 

przetwarzanie danych osobowych, w imieniu własnym oraz w 

imieniu i na rzecz Powierzającego, na warunkach opisanych w 

niniejszym paragrafie. 

§ 21 ust. 1 Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego 

systemu teleinformatycznego wspierającego realizację 

programów operacyjnych                w związku z realizacją 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020 nr RPOP/14/2015 zawartego pomiędzy 

Ministrem Infrastruktury i Rozwoju,  

a Zarządem Województwa Opolskiego w dniu 09 września 2015 

r. i aneksowanego w dniu 4 stycznia 2018r., Porozumienia 

zawartego pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 

a Województwem Opolskim z dnia 25 listopada 2016 r. oraz w 

związku z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, 

Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi przetwarzanie 

danych osobowych, w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz 

Powierzającego, na warunkach opisanych w niniejszym 

paragrafie. 

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku 
z aneksowaniem 
Porozumienia w 
sprawie powierzenia 
przetwarzania 
danych osobowych  

§ 22 ust. 2 Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do: 

1) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem 

§ 22 ust. 2 Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do: 

1) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem 

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku 
z wejściem z dniem 
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Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4093/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18  lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo 

promocyjnym Województwa Opolskiego „Opolskie 

Kwitnące”:  

a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i 

promocyjnych dotyczących Projektu, 

b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją 

Projektu, podawanych do wiadomości publicznej, 

c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i 

podmiotów uczestniczących w Projekcie, 

 

barw Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Funduszy 

Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym 

Województwa Opolskiego „Opolskie Kwitnące”:  

a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i 

promocyjnych dotyczących Projektu, 

b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją 

Projektu, podawanych do wiadomości publicznej, 

c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i 

podmiotów uczestniczących w Projekcie, 

 

01 stycznia 2018 r. 
nowych zasad 
oznakowania 
projektów 
współfinansowanych 
ze środków RPO WO 
2014-2020. 

§ 24 ust. 1 Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie, w tym zmiany 

okresu realizacji Projektu, pod warunkiem ich zgłoszenia w formie 

pisemnej Instytucji Zarządzającej niezwłocznie, ale nie później niż na 

1 miesiąc przed planowanym zakończeniem rzeczowym realizacji 

Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku o dofinansowanie i 

uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej w terminie 15 

dni roboczych z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana będzie 

w formie pisemnej.  

O konieczności dokonania zmiany Umowy w formie aneksu będzie 

decydować Instytucja  Zarządzająca. 

 

§ 24 ust. 1 Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie(17), w tym 

zmiany okresu realizacji Projektu, pod warunkiem ich zgłoszenia 

w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej niezwłocznie, ale nie 

później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem 

rzeczowym realizacji Projektu(18) oraz przekazania aktualnego 

wniosku o dofinansowanie i uzyskania pisemnej akceptacji 

Instytucji Zarządzającej w terminie 15 dni roboczych(19) z 

zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. Akceptacja, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana będzie w formie 

pisemnej.  

O konieczności dokonania zmiany Umowy w formie aneksu 

będzie decydować Instytucja  Zarządzająca. 

Doprecyzowanie 
zapisów -  w związku 
ze zmianą Ustawy 
Wdrożeniowej  



Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4093/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18  lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: 

Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 

2014-2020, nabór II, Styczeń 2018 r.  

 

19 

 

Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4093/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18  lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
Dodano przypisy dotyczące przedmiotowego paragrafu, tj.: 

17 W przypadku, gdy zmiany nie wpływają na spełnienie kryteriów 
wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną 
tego projektu. 
18 Niemniej jednak, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
mając na uwadze dobro realizacji Projektu, Instytucja 
Zarządzająca może wyrazić zgodę na wprowadzanie do Projektu 
zmian zgłoszonych w terminie późniejszym.  
19  Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności 
dokonania oceny wprowadzonych zmian przez ekspertów. 

§ 30 oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 380), 
2) ustawy o finansach, 
3) ustawy wdrożeniowej, 
4) ustawy Pzp, 
5) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 
grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania 
zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w 
ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1161), 
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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1808). 

§ 30 oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), 
2) ustawy o finansach, 
3) ustawy wdrożeniowej, 
4) ustawy Pzp, 
5) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 
18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i 
rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków 
o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1161), 
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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1808, z późn. zm.). 

Doprecyzowanie 
zapisów – 
aktualizacja 
podstawy prawnej 
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Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4093/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18  lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
Logotypy 

zawarte na 
umowie  

 

Dotychczasowe zestawienie logotypów: 
 

 znak Funduszy Europejskich,  
 znak Unii Europejskiej 
 oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego 

„Opolskie Kwitnące” 
 

 

 

 

Logotypy 
zawarte na 

umowie  
 

Zestawienie logotypów po zmianach: 
 

 znak Funduszy Europejskich,  
 znak barw Rzeczypospolitej Polskiej,  
 znak Unii Europejskiej 
 oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego 

„Opolskie Kwitnące” 
 

 

 

Zmiana związana jest 
z wejściem z dniem 
01 stycznia 2018 r. 
nowych zasad 
oznakowania 
projektów 
współfinansowanych 
ze środków RPO WO 
2014-2020 
(wprowadzenie do 
zestawienia znaków 
kolejnego 
obowiązkowego 
elementu 
oznakowania, tj. 
znaku barw 
Rzeczpospolitej 
Polskiej).   

Logotypy 
zawarte na 
załącznikac

h do 
umowy   

Dotychczasowe zestawienie logotypów: 
 

 znak Funduszy Europejskich,  
 znak Unii Europejskiej 
 oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego 

„Opolskie Kwitnące” 
 

Logotypy 
zawarte na 

załącznikach 
do umowy   

Zestawienie logotypów po zmianach: 
 

 znak Funduszy Europejskich,  
 znak barw Rzeczypospolitej Polskiej,  
 znak Unii Europejskiej 
 oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego 

„Opolskie Kwitnące” 

Jak wyżej  
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Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4093/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18  lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 

  
Załącznik 6 

 – 
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 teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych jest Minister Rozwoju, z 
siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5; 

 

Załącznik 6  
– 

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 
teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych jest Minister Inwestycji i Rozwoju, z 
siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5; 

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku 
ze zmianą nazwy 
Ministerstwa 

Załącznik 10 
- 

OBOWIĄZKI 
INFORMAC

YJNE 
BENEFICJEN

TA 

 

Dotychczas przedmiotowy załącznik opisywał obowiązki 
informacyjne beneficjenta w zakresie dotychczas obowiązującego 
zestawienia logotypów, tj.  znaku Funduszy Europejskich, znaku Unii 
Europejskiej oraz oficjalnego logo promocyjnego Województwa 
Opolskiego „Opolskie Kwitnące”.  
 

Załącznik 10 
- 

OBOWIĄZKI 
INFORMACY

JNE 
BENEFICJEN

TA 

 

W związku z  wejściem z dniem 01 stycznia 2018r. nowych zasad 
oznakowania projektów współfinansowanych ze środków RPO 
WO 2014-2020, polegającej na wprowadzeniu do zestawienia 
znaków kolejnego obowiązkowego elementu oznakowania, tj. 
znaku barw Rzeczpospolitej Polskiej, aktualizacji uległ załącznik 
nr 10 do umowy.   
W związku z powyższym załącznik nr 5 do Decyzji opisuje 
obowiązki informacyjne beneficjenta w zakresie zestawienia 
następujących logotypów: znaku Funduszy Europejskich, barw 
Rzeczypospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej oraz 
oficjalnego logo promocyjnego Województwa Opolskiego 
„Opolskie Kwitnące”.  

Zmiana związana jest 
z wejściem z dniem 
01 stycznia 2018 r. 
nowych zasad 
oznakowania 
projektów 
współfinansowanych 
ze środków RPO WO 
2014-2020 
(wprowadzenie do 
zestawienia znaków 
kolejnego 
obowiązkowego 
elementu 
oznakowania, tj. 
znaku barw 
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
Rzeczpospolitej 
Polskiej).  

Decyzja o dofinansowanie projektu  

§ 1 ust. 12 „ustawie Pzp” – oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. 
zm.); 

§ 1 ust. 12 „ustawie Pzp” – oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. 
zm.); 

Doprecyzowanie 
zapisów – 
aktualizacja 
podstawy prawnej 

§ 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 (Dz. U. z 2016 
r. poz. 217, 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 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.); 

Doprecyzowanie 
zapisów – 
aktualizacja 
podstawy prawnej  

§ 1 ust. 17 „środkach europejskich” – oznacza to część lub całość 
dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego przekazywaną w formie płatności z rachunku Ministra 
Rozwoju i Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o 
finansach, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego; 

§ 1 ust. 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; 

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku 
ze zmianą nazwy 
Ministerstwa 

§ 1 ust. 20 „ustawie o finansach” – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.); 

§ 1 ust. 20 „ustawie o finansach” – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 
późn. zm.); 

Doprecyzowanie 
zapisów – 
aktualizacja 
podstawy prawnej 

§ 1 ust. 25 „personelu Projektu” – oznacza to osobę zaangażowaną do realizacji 
zadań lub czynności w ramach Projektu, które wykonuje osobiście, 
tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy 
lub wykonujące zadania lub czynności w ramach Projektu na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w 
rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

§ 1 ust. 25 „personelu Projektu” – oznacza to osoby zaangażowane do 
realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie 
stosunku pracy, osoby zatrudnione, osoby współpracujące w 
rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z 
późn. zm.) oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na 

Doprecyzowanie 
zapisów 
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Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4093/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18  lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w 
rozumieniu art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. 
zm.) oraz wolontariuszy, wykonujących świadczenia na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z 
późn.zm.); 

zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1817, z późn. zm.);    

§ 1 ust. 27 „zleceniu usługi merytorycznej” – należy przez to rozumieć 
powierzenie wykonawcom zewnętrznym, nie będącym personelem 
Projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w 
ramach danego Projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 
2014-2020 
 

- Definicja „zlecenie usługi merytorycznej” została usunięta. Zmiana wprowadzona 
w związku z 
usunięciem 
przedmiotowej 
definicji z zapisów 
Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności 
wydatków w ramach 
Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, 
Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-
2020.   

§ 1 ust. 28 „Powierzającym” – oznacza  to odpowiednio: 

c) Marszałka Województwa Opolskiego dla zbioru „UMWO-

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

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

c) Marszałka Województwa Opolskiego dla zbioru 

„UMWO-DPO-SYZYF” oraz dla zbioru „RPO WO 2014-

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku 
ze zmianą nazwy 
Ministerstwa 
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Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4093/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18  lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
d) Ministra Rozwoju i Finansów dla zbioru „Centralny  system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”,  

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru 
administratora danych osobowych; 

 

2020”, 

d) Ministra Finansów dla zbioru „Centralny  system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”,  

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru 
administratora danych osobowych; 

§ 1 ust. 34 Outplacement – zaplanowane, kompleksowe działania, mające na 

celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez 

zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom               

w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede 

wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania 

zatrudnienia, a także wsparcie osób odchodzących             z rolnictwa 

o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich 

rodzin ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza 

rolnictwem.  

§ 1 ust. 33 Outplacement – zaplanowane, kompleksowe działania, mające 

na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez 

zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom               

w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede 

wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania 

zatrudnienia, a także wsparcie osób odchodzących z rolnictwa.  

 

Doprecyzowanie 
zapisów  

§ 10 ust. 2 Dofinansowanie może być przekazane w jednej lub kilku transzach 
na podstawie prawidłowo złożonych przez Beneficjenta Wniosków o 
płatność i wniosków rozliczających przyznane transze zaliczki, przy 
czym wypłata kolejnej transzy dofinansowania jest uzależniona od 
rozliczenia 70 % dotychczas otrzymanej zaliczki. 

§ 10 ust. 2 Dofinansowanie może być przekazane w jednej lub kilku 
transzach na podstawie prawidłowo złożonych przez 
Beneficjenta Wniosków o płatność i wniosków rozliczających 
przyznane transze dofinansowania, przy czym wypłata kolejnej 
transzy dofinansowania jest uzależniona od rozliczenia 70 % 
dotychczas otrzymanego dofinansowania. 

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 10 ust. 4 Warunkiem przekazania Beneficjentowi pierwszej transzy § 10 ust. 4 Warunkiem przekazania Beneficjentowi pierwszej transzy  
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Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4093/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18  lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
dofinansowania jest: 

1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej 

prawidłowego wniosku o płatność                i jego 

zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą, 

2) dostępność środków europejskich w limicie określonym 

przez Ministra Rozwoju i Finansów, 

3) dostępność środków dotacji celowej na rachunku Instytucji 

Zarządzającej. 

dofinansowania jest: 

1) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej 

prawidłowego wniosku o płatność                i jego 

zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą, 

2) dostępność środków europejskich w limicie określonym 

przez Ministra Finansów, 

3) dostępność środków dotacji celowej na rachunku 

Instytucji Zarządzającej. 

§ 10 ust. 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 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 Rozwoju i Finansów, 

§ 10 ust. 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 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, 

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku ze 
zmianą nazwy 
Ministerstwa   
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konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
5) dostępność środków dotacji celowej na rachunku Instytucji 

Zarządzającej. 

 

5) dostępność środków dotacji celowej na rachunku Instytucji 

Zarządzającej. 

 

§ 10 ust. 8 W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą 
co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz 
dofinansowania lub w terminie określonym w Umowie, od środków 
pozostałych do rozliczenia, przekazanych w formie zaliczki nalicza się 
odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania 
środków zaliczki do dnia złożenia wniosku o płatność rozliczającego 
co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz 
dofinansowania. Powyższe dotyczy wniosków o płatność, które 
zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 9 ust. 1, 
miały być złożone w celu przekazania kolejnej transzy 
dofinansowania, oraz końcowego wniosku o płatność. Za dzień 
przekazania środków uznaje się dzień wypłaty środków na rzecz 
Beneficjenta przez Instytucję Zarządzającą, tj. dzień obciążenia 
rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej, a za dzień złożenia 
wniosku do Instytucji Zarządzającej uznaje się dzień przesłania 
wniosku o płatność w SL2014; w przypadku awarii systemu za dzień 
złożenia wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej uznaje się 
termin nadania wniosku o płatność w placówce pocztowej 
wyznaczonego operatora publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe – t.j. Dz.U.2016.1113) przy 
czym jeśli termin złożenia wniosku o płatność przypadałby na dzień 
wolny od pracy wówczas uznaje się, że wniosek o płatność jest 
złożony terminowo, jeśli zostanie nadany w pierwszym dniu 

§ 10 ust. 8  W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę 
stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych 
wcześniej transz dofinansowania lub w terminie 14 dni od dnia 
upływu terminu określonego w Umowie, od środków 
pozostałych do rozliczenia, przekazanych w formie zaliczki nalicza 
się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia 
przekazania środków zaliczki do dnia złożenia wniosku o płatność 
rozliczającego co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych 
wcześniej transz dofinansowania. Powyższe dotyczy wniosków o 
płatność, które zgodnie z harmonogramem płatności, o którym 
mowa w § 9 ust. 1, miały być złożone w celu przekazania kolejnej 
transzy dofinansowania, oraz końcowego wniosku o płatność. Za 
dzień przekazania środków uznaje się dzień wypłaty środków na 
rzecz Beneficjenta przez Instytucję Zarządzającą, tj. dzień 
obciążenia rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej, a za 
dzień złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej uznaje się 
dzień przesłania wniosku o płatność w SL2014; w przypadku 
awarii systemu za dzień złożenia wniosku o płatność do Instytucji 
Zarządzającej uznaje się termin nadania wniosku o płatność w 
placówce pocztowej wyznaczonego operatora publicznego (w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe – 
t.j. Dz.U. 2017  poz. 1481 z późn. zm.) przy czym jeśli termin 
złożenia wniosku o płatność przypadałby na dzień wolny od pracy 

Doprecyzowanie 
zapisów 
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konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy.               wówczas uznaje się, że wniosek o płatność jest złożony 

terminowo, jeśli zostanie nadany w pierwszym dniu roboczym 
przypadającym po dniu wolnym od pracy.              

- - § 10 ust. 9 Zapisów ust. 8 nie stosuje się do projektów rozliczanych w całości 
albo w części na podstawie art. 67 ust. 1 lit. b-d Rozporządzenia 
Ogólnego.          

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku 
ze zmianą zapisów 
Ustawy o finansach 
publicznych.  

§ 10 ust. 13 Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 12, w części 

niewydatkowanej przed upływem 40 dni od terminu określonego w 

rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega zwrotowi 

na rachunek wskazany przez  Instytucję Zarządzającą. 

§ 10 ust. 14 Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 13, w części 

niewydatkowanej przed upływem 40 dni od terminu określonego 

w rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega 

zwrotowi na rachunek wskazany przez  Instytucję Zarządzającą. 

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 10 ust. 14 Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 

12 podlega zwrotowi  

w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek bankowy 

Instytucji Zarządzającej nr: 74 1160 2202 0000 0001 5356 9775. 

 

§ 10 ust. 15 Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z 

ust. 13 podlega zwrotowi  

w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek 

bankowy Instytucji Zarządzającej nr: 74 1160 2202 0000 0001 

5356 9775. 

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 10 ust. 17 Środki, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu zostaną 

przekazane Beneficjentowi                  w kolejnym roku pod 

warunkiem ich dostępności i nie wymagają ponownego 

wnioskowania. 

§ 10 ust. 18 Środki, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu zostaną 

przekazane Beneficjentowi                  w kolejnym roku pod 

warunkiem ich dostępności i nie wymagają ponownego 

wnioskowania. 

 

Doprecyzowanie 
zapisów 
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przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
§ 14 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 

2013 r. poz. 267, 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.  

§ 14 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 2017 r. poz. 1257, 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.  

Doprecyzowanie 
zapisów – 
aktualizacja 
podstawy prawnej.  

§ 21 ust. 5 Instytucja Zarządzająca, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez 

Beneficjenta zasad określonych w ust. 1-4, może uznać wydatki 

związane z udzielonym zamówieniem w całości lub części za 

niekwalifikowalne.  

 

§ 21 ust. 5 Instytucja Zarządzająca, w przypadku stwierdzenia naruszenia 

przez Beneficjenta zasad określonych w ust. 1-3, może uznać 

wydatki związane z udzielonym zamówieniem w całości lub 

części za niekwalifikowalne.  

 

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 22 ust. 1 Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania 

danych osobowych w ramach centralnego systemu 

teleinformatycznego wspierającego realizację programów 

operacyjnych                w związku z realizacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 nr 

RPOP/14/2015 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i 

Rozwoju,  

a Zarządem Województwa Opolskiego w dniu 09 września 2015 r., 

Porozumienia zawartego pomiędzy Polską Agencją Rozwoju 

§ 22 ust. 1 Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego 

systemu teleinformatycznego wspierającego realizację 

programów operacyjnych                w związku z realizacją 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020 nr RPOP/14/2015 zawartego pomiędzy 

Ministrem Infrastruktury i Rozwoju,  

a Zarządem Województwa Opolskiego w dniu 09 września 2015 

r. i aneksowanego w dniu 4 stycznia 2018r., Porozumienia 

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku 
z aneksowaniem 
Porozumienia w 
sprawie powierzenia 
przetwarzania 
danych osobowych  



Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4093/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18  lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: 

Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 

2014-2020, nabór II, Styczeń 2018 r.  

 

29 

 

Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4093/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18  lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
Przedsiębiorczości a Województwem Opolskim z dnia 25 listopada 

2016 r. oraz w związku z art. 31 ustawy o ochronie danych 

osobowych, Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi 

przetwarzanie danych osobowych, w imieniu własnym oraz w 

imieniu i na rzecz Powierzającego, na warunkach opisanych w 

niniejszym paragrafie. 

zawartego pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 

a Województwem Opolskim z dnia 25 listopada 2016 r. oraz w 

związku z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, 

Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi przetwarzanie 

danych osobowych, w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz 

Powierzającego, na warunkach opisanych w niniejszym 

paragrafie. 

§ 23 ust. 2 Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do: 

1) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem 

Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo 

promocyjnym Województwa Opolskiego „Opolskie 

Kwitnące”:  

a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i 

promocyjnych dotyczących Projektu, 

b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją 

Projektu, podawanych do wiadomości publicznej, 

c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i 

podmiotów uczestniczących w Projekcie, 

 

§ 23 ust. 2 Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do: 

1) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem 

barw Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Funduszy 

Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym 

Województwa Opolskiego „Opolskie Kwitnące”:  

a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i 

promocyjnych dotyczących Projektu, 

b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją 

Projektu, podawanych do wiadomości publicznej, 

c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i 

podmiotów uczestniczących w Projekcie, 

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku 
z wejściem z dniem 
01 stycznia 2018 r. 
nowych zasad 
oznakowania 
projektów 
współfinansowanych 
ze środków RPO WO 
2014-2020. 

§ 25 ust. 1 Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie, w tym zmiany 

okresu realizacji Projektu, pod warunkiem ich zgłoszenia w formie 

§ 25 ust. 1 Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie(15), w tym 

zmiany okresu realizacji Projektu, pod warunkiem ich zgłoszenia 

Doprecyzowanie 
zapisów -  w związku 
ze zmianą Ustawy 
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konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
pisemnej Instytucji Zarządzającej niezwłocznie, ale nie później niż na 

1 miesiąc przed planowanym zakończeniem rzeczowym realizacji 

Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku o dofinansowanie i 

uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej w terminie 15 

dni roboczych z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana będzie 

w formie pisemnej.  

O konieczności dokonania zmiany Umowy w formie aneksu będzie 

decydować Instytucja  Zarządzająca. 

 

w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej niezwłocznie, ale nie 

później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem 

rzeczowym realizacji Projektu(16) oraz przekazania aktualnego 

wniosku o dofinansowanie i uzyskania pisemnej akceptacji 

Instytucji Zarządzającej w terminie 15 dni roboczych(17) z 

zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. Akceptacja, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana będzie w formie 

pisemnej.  

O konieczności dokonania zmiany Umowy w formie aneksu 

będzie decydować Instytucja  Zarządzająca. 

Dodano przypisy dotyczące przedmiotowego paragrafu, tj.: 

15 W przypadku, gdy zmiany nie wpływają na spełnienie kryteriów 
wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną 
tego projektu. 
16 Niemniej jednak, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
mając na uwadze dobro realizacji Projektu, Instytucja 
Zarządzająca może wyrazić zgodę na wprowadzanie do Projektu 
zmian zgłoszonych w terminie późniejszym.  
17Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności 
dokonania oceny wprowadzonych zmian przez ekspertów. 

Wdrożeniowej.  

§ 31 oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 380), 
2) ustawy o finansach, 

§ 31 oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), 
2) ustawy o finansach, 

Doprecyzowanie 
zapisów – 
aktualizacja 
podstawy prawnej.  
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konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
3) ustawy wdrożeniowej, 
4) ustawy Pzp, 
5) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 
grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania 
zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w 
ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1161), 
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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1808). 

3) ustawy wdrożeniowej, 
4) ustawy Pzp, 
5) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 
18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i 
rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków 
o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1161), 
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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1808, z późn. zm.). 

Logotypy 
zawarte na 

decyzji  
 

Dotychczasowe zestawienie logotypów: 
 

 znak Funduszy Europejskich,  
 znak Unii Europejskiej 
 oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego 

„Opolskie Kwitnące” 
 

 

 

Logotypy 
zawarte na 

decyzji  
 

Zestawienie logotypów po zmianach: 
 

 znak Funduszy Europejskich,  
 znak barw Rzeczypospolitej Polskiej,  
 znak Unii Europejskiej 
 oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego 

„Opolskie Kwitnące” 
 

 

Zmiana związana jest z 
wejściem z dniem 01 
stycznia 2018 r. 
nowych zasad 
oznakowania 
projektów 
współfinansowanych 
ze środków RPO WO 
2014-2020 
(wprowadzenie do 
zestawienia znaków 
kolejnego 
obowiązkowego 
elementu 
oznakowania, tj. znaku 
barw RP).   
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
Logotypy 

zawarte na 
załącznikach 

do decyzji  

Dotychczasowe zestawienie logotypów: 
 

 znak Funduszy Europejskich,  
 znak Unii Europejskiej 
 oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego 

„Opolskie Kwitnące” 
 

 

Logotypy 
zawarte na 

załącznikach 
do decyzji   

Zestawienie logotypów po zmianach: 
 

 znak Funduszy Europejskich,  
 znak barw Rzeczypospolitej Polskiej,  
 znak Unii Europejskiej 
 oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego 

„Opolskie Kwitnące” 

 

Jak wyżej  

Załącznik 7 
– 

oświadczeni
e uczestnika 

projektu  

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

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

2) administratorem moich danych osobowych w odniesieniu 
do zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych jest Minister Rozwoju, z 
siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5; 

 

Załącznik 7 – 
oświadczeni
e uczestnika 

projektu 

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

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

3) administratorem moich danych osobowych w 
odniesieniu do zbioru centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych jest Minister Inwestycji i Rozwoju, z 
siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5; 

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku 
ze zmianą nazwy 
Ministerstwa 

Załącznik 11 
- 

OBOWIĄZKI 
INFORMAC

YJNE 
BENEFICJEN

TA 

 

Dotychczas przedmiotowy załącznik opisywał obowiązki 
informacyjne beneficjenta w zakresie dotychczas obowiązującego 
zestawienia logotypów, tj.  znaku Funduszy Europejskich, znaku Unii 
Europejskiej oraz oficjalnego logo promocyjnego Województwa 
Opolskiego „Opolskie Kwitnące”.  
 

Załącznik 11 
- 

OBOWIĄZKI 
INFORMACY

JNE 
BENEFICJEN

TA 

 

W związku z  wejściem z dniem 01 stycznia 2018r. nowych zasad 
oznakowania projektów współfinansowanych ze środków RPO 
WO 2014-2020, polegającej na wprowadzeniu do zestawienia 
znaków kolejnego obowiązkowego elementu oznakowania, tj. 
znaku barw Rzeczpospolitej Polskiej, aktualizacji uległ załącznik 
nr 11 do decyzji.   
W związku z powyższym załącznik nr 5 do Decyzji opisuje 
obowiązki informacyjne beneficjenta w zakresie zestawienia 
następujących logotypów: znaku Funduszy Europejskich, barw 

Zmiana związana jest 
z wejściem z dniem 
01 stycznia 2018 r. 
nowych zasad 
oznakowania 
projektów 
współfinansowanych 
ze środków RPO WO 
2014-2020 
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
Rzeczypospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej oraz 
oficjalnego logo promocyjnego Województwa Opolskiego 
„Opolskie Kwitnące”.  

(wprowadzenie do 
zestawienia znaków 
kolejnego 
obowiązkowego 
elementu 
oznakowania, tj. 
znaku barw 
Rzeczpospolitej 
Polskiej).   

Decyzja o dofinansowanie projektu – ryczałt  

§ 1 ust. 12 „ustawie Pzp” – oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. 
zm.); 

§ 1 ust. 12 „ustawie Pzp” – oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. 
zm.); 

Doprecyzowanie 
zapisów – 
aktualizacja 
podstawy prawnej 

§ 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 (Dz. U. z 2016 
r. poz. 217, 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 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.); 

Doprecyzowanie 
zapisów – 
aktualizacja 
podstawy prawnej  

§ 1 ust. 17 „środkach europejskich” – oznacza to część lub całość 
dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego przekazywaną w formie płatności z rachunku Ministra 
Rozwoju i Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o 
finansach, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego; 

§ 1 ust. 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; 

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku 
ze zmianą nazwy 
Ministerstwa 

§ 1 ust. 20 „ustawie o finansach” – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.); 

§ 1 ust. 20 „ustawie o finansach” – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 
późn. zm.); 

Doprecyzowanie 
zapisów – 
aktualizacja 
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Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4093/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18  lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
podstawy prawnej.  

§ 1 ust. 25 „personelu Projektu” – oznacza to osobę zaangażowaną do realizacji 
zadań lub czynności w ramach Projektu, które wykonuje osobiście, 
tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy 
lub wykonujące zadania lub czynności w ramach Projektu na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w 
rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w 
rozumieniu art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. 
zm.) oraz wolontariuszy, wykonujących świadczenia na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239, z 
późn.zm.); 

§ 1 ust. 25 „personelu Projektu” – oznacza to osoby zaangażowane do 
realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie 
stosunku pracy, osoby zatrudnione, osoby współpracujące w 
rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z 
późn. zm.) oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1817, z późn. zm.);    

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 1 ust. 27 „zleceniu usługi merytorycznej” – należy przez to rozumieć 
powierzenie wykonawcom zewnętrznym, nie będącym personelem 
Projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w 
ramach danego Projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 
2014-2020 
 

- Definicja „zlecenie usługi merytorycznej” została usunięta. Zmiana wprowadzona 
w związku z 
usunięciem 
przedmiotowej 
definicji z zapisów 
Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności 
wydatków w ramach 
Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, 
Europejskiego 
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Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4093/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18  lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-

2020.   

§ 1 ust. 28 „Powierzającym” – oznacza  to odpowiednio: 

e) Marszałka Województwa Opolskiego dla zbioru „UMWO-

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

f) Ministra Rozwoju i Finansów dla zbioru „Centralny  system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”,  

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru 
administratora danych osobowych; 

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

e) Marszałka Województwa Opolskiego dla zbioru 

„UMWO-DPO-SYZYF” oraz dla zbioru „RPO WO 2014-

2020”, 

f) Ministra Finansów dla zbioru „Centralny  system 

teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”,  

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru 
administratora danych osobowych; 

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku 
ze zmianą nazwy 
Ministerstwa  

§ 1 ust. 34 Outplacement – zaplanowane, kompleksowe działania, mające na 

celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez 

zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom               

w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede 

wszystkim prowadzące                do utrzymania lub podjęcia i 

utrzymania zatrudnienia, a także wsparcie osób odchodzących             

z rolnictwa o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub 

członków ich rodzin ubezpieczonych w Kasie Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, ukierunkowane na podjęcie 

zatrudnienia poza rolnictwem. 

§ 1 ust. 33 Outplacement – zaplanowane, kompleksowe działania, mające 

na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez 

zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom               

w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede 

wszystkim prowadzące                do utrzymania lub podjęcia i 

utrzymania zatrudnienia, a także wsparcie osób odchodzących             

z rolnictwa.  

 

Doprecyzowanie 
zapisów  
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Wykaz zmian do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4093/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18  lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
§ 8 ust. 4 Harmonogram płatności może być aktualizowany przed upływem 

okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja dotyczy. Jeśli 

Beneficjent wnioskuje o zmianę po okresie rozliczeniowym  

i w zakresie ww. okresu Beneficjent nie zostaje zwolniony z 

konsekwencji  określonych w art. 189  

ust. 3 ustawy o finansach. 

 

§ 8 ust. 4 Harmonogram płatności może być aktualizowany przed upływem 

okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja dotyczy.  

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 8 ust. 5 Jeżeli Instytucja Zarządzająca akceptuje harmonogram płatności po 

zakończeniu okresu rozliczeniowego wówczas określa:  

 datę, od której zaakceptowany harmonogram obowiązuje; 

 zmiany, które akceptuje, tj. czy dotyczą przyszłych okresów 

rozliczeniowych, czy też okresów minionych, a jeśli tak, to 

których;  

 skutki tych zmian, związane z ewentualnym naliczeniem 

odsetek z  art. 189 ust. 3 ustawy  

o finansach. 

- - 

Usunięto zapis  

§ 8 ust. 6 Transze dofinansowania są przekazywane na następujący 
wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta: 

Nazwa właściciela rachunku bankowego: ……………………………………….. 

Nazwa banku i Nr rachunku bankowego:  ………………………………………. 

 

§ 8 ust. 5 Transze dofinansowania są przekazywane na następujący 
wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta: 

Nazwa właściciela rachunku bankowego: ……………………………………. 

Nazwa banku i Nr rachunku bankowego:  …………………………………… 

 

Zmiana ustępu  
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konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
§ 8 ust. 7 W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta działającego 

w formie partnerstwa, Beneficjent przekazuje odpowiednią część 

dofinansowania na pokrycie wydatków Partnera/Partnerów, zgodnie 

z umową o partnerstwie. Wszystkie płatności dokonywane  

w związku z realizacją niniejszej Decyzji, pomiędzy Beneficjentem a 

Partnerem/Partnerami, powinny być dokonywane za 

pośrednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6, pod 

rygorem nieuznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne. 

 

§ 8 ust. 6 W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta 

działającego w formie partnerstwa, Beneficjent przekazuje 

odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków 

Partnera/Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie. Wszystkie 

płatności dokonywane  

w związku z realizacją niniejszej Decyzji, pomiędzy Beneficjentem 

a Partnerem/Partnerami, powinny być dokonywane za 

pośrednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5, 

pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków za 

kwalifikowalne. 

Doprecyzowanie 
zapisów  

§ 8 ust. 8 Beneficjent  zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Instytucję 

Zarządzającą o zmianie rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 

6. Zmiana rachunku bankowego wymaga podjęcia zmiany Decyzji.  

 

§ 8 ust. 7 Beneficjent  zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 

Instytucję Zarządzającą o zmianie rachunku bankowego, o 

którym mowa w ust. 6. Zmiana rachunku bankowego wymaga 

podjęcia zmiany Decyzji.  

Doprecyzowanie 
zapisów  

§ 9 ust. 2 Dofinansowanie może być przekazane w jednej lub kilku transzach 

na podstawie prawidłowo złożonych przez Beneficjenta Wniosków o 

płatność i wniosków rozliczających przyznane transze zaliczki, przy 

czym wypłata kolejnej transzy dofinansowania jest uzależniona od 

rozliczenia 70 % dotychczas otrzymanej zaliczki. 

 

§ 9 ust. 2 Dofinansowanie może być przekazane w jednej lub kilku 

transzach na podstawie prawidłowo złożonych przez 

Beneficjenta Wniosków o płatność i wniosków rozliczających 

przyznane transze zaliczki, przy czym wypłata kolejnej transzy 

dofinansowania jest uzależniona od rozliczenia 70 % dotychczas 

otrzymanej zaliczki. 

Doprecyzowanie 
zapisów  

§ 9 ust. 9 Odsetki bankowe naliczone na rachunku bankowym Beneficjenta, o 

którym mowa  w § 8 ust. 6 od przekazanych w formie zaliczki 

§ 9 ust. 8 Odsetki bankowe naliczone na rachunku bankowym 

Beneficjenta, o którym mowa  w § 8 ust. 5 od przekazanych w 
Doprecyzowanie 
zapisów  
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przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
środków na realizację Projektu, stanowią dochód Samorządu 

Województwa Opolskiego i nie są wykazywane we wniosku o 

płatność. W przypadku realizowania Projektu przez Beneficjenta 

działającego w formie partnerstwa, kwestie zwrotu odsetek 

bankowych naliczonych na rachunkach projektowych 

Partnera/Partnerów reguluje umowa o partnerstwie. 

formie zaliczki środków na realizację Projektu, stanowią dochód 

Samorządu Województwa Opolskiego i nie są wykazywane we 

wniosku o płatność. W przypadku realizowania Projektu przez 

Beneficjenta działającego w formie partnerstwa, kwestie zwrotu 

odsetek bankowych naliczonych na rachunkach projektowych 

Partnera/Partnerów reguluje umowa o partnerstwie. 

§ 9 ust. 13 Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 12, w części 

niewydatkowanej przed upływem 40 dni od terminu określonego w 

rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega zwrotowi 

na rachunek wskazany przez  Instytucję Zarządzającą. 

 

§ 9 ust. 12 Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 11, w części 
niewydatkowanej przed upływem 40 dni od terminu określonego 
w rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega 
zwrotowi na rachunek wskazany przez  Instytucję Zarządzającą. 

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 9 ust. 14 Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z ust. 

12 podlega zwrotowi  

w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek bankowy 

Instytucji Zarządzającej nr: 74 1160 2202 0000 0001 5356 9775. 

 

§ 9 ust. 13 Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z 

ust. 11 podlega zwrotowi  

w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek 

bankowy Instytucji Zarządzającej nr: 74 1160 2202 0000 0001 

5356 9775. 

Doprecyzowanie 
zapisów 

§ 9 ust. 17 Środki, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu zostaną 

przekazane Beneficjentowi             w kolejnym roku pod warunkiem 

ich dostępności i nie wymagają ponownego wnioskowania. 

 

§ 9 ust. 16 Środki, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu zostaną 

przekazane Beneficjentowi             w kolejnym roku pod 

warunkiem ich dostępności i nie wymagają ponownego 

wnioskowania. 

Doprecyzowanie 
zapisów 
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
§ 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 

2013 r. poz. 267, 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 2017 r. poz. 1257, 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.  

 

Doprecyzowanie 
zapisów – 
aktualizacja 
podstawy prawnej.  

§ 20 ust. 1 Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania 

danych osobowych w ramach centralnego systemu 

teleinformatycznego wspierającego realizację programów 

operacyjnych                w związku z realizacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 nr 

RPOP/14/2015 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i 

Rozwoju,  

a Zarządem Województwa Opolskiego w dniu 09 września 2015 r., 

Porozumienia zawartego pomiędzy Polską Agencją Rozwoju 

Przedsiębiorczości a Województwem Opolskim z dnia 25 listopada 

2016 r. oraz w związku z art. 31 ustawy o ochronie danych 

osobowych, Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi 

przetwarzanie danych osobowych, w imieniu własnym oraz w 

imieniu i na rzecz Powierzającego, na warunkach opisanych w 

§ 20 ust. 1 Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego 

systemu teleinformatycznego wspierającego realizację 

programów operacyjnych                w związku z realizacją 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020 nr RPOP/14/2015 zawartego pomiędzy 

Ministrem Infrastruktury i Rozwoju,  

a Zarządem Województwa Opolskiego w dniu 09 września 2015 

r. i aneksowanego w dniu 4 stycznia 2018r., Porozumienia 

zawartego pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 

a Województwem Opolskim z dnia 25 listopada 2016 r. oraz w 

związku z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, 

Instytucja Zarządzająca powierza Beneficjentowi przetwarzanie 

danych osobowych, w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz 

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku 
z aneksowaniem 
Porozumienia w 
sprawie powierzenia 
przetwarzania 
danych osobowych  
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przedsiębiorstw w zakresie wsparcia outplacementowego, Osi VII Konkurencyjny rynek pracy RPO WO 2014-2020, nabór II.  

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
niniejszym paragrafie. Powierzającego, na warunkach opisanych w niniejszym 

paragrafie. 

§ 21 ust. 2 Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do: 

1) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem 

Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo 

promocyjnym Województwa Opolskiego „Opolskie 

Kwitnące”:  

a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i 

promocyjnych dotyczących Projektu, 

b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją 

Projektu, podawanych do wiadomości publicznej, 

c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i 

podmiotów uczestniczących w Projekcie, 

 

§ 21 ust. 2 Beneficjent jest zobowiązany w szczególności do: 

1) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem 

barw Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Funduszy 

Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym 

Województwa Opolskiego „Opolskie Kwitnące”:  

a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i 

promocyjnych dotyczących Projektu, 

b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją 

Projektu, podawanych do wiadomości publicznej, 

c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i 

podmiotów uczestniczących w Projekcie, 

 

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku 
z wejściem z dniem 
01 stycznia 2018 r. 
nowych zasad 
oznakowania 
projektów 
współfinansowanych 
ze środków RPO WO 
2014-2020. 

§ 23 ust. 1 Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie, w tym zmiany 

okresu realizacji Projektu, pod warunkiem ich zgłoszenia w formie 

pisemnej Instytucji Zarządzającej niezwłocznie, ale nie później niż na 

1 miesiąc przed planowanym zakończeniem rzeczowym realizacji 

Projektu oraz przekazania aktualnego wniosku o dofinansowanie i 

uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej w terminie 15 

dni roboczych z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

§ 23 ust. 1 Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie(12), w tym 

zmiany okresu realizacji Projektu, pod warunkiem ich zgłoszenia 

w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej niezwłocznie, ale nie 

później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem 

rzeczowym realizacji Projektu(13) oraz przekazania aktualnego 

wniosku o dofinansowanie i uzyskania pisemnej akceptacji 

Instytucji Zarządzającej w terminie 15 dni roboczych(14) z 

Doprecyzowanie 
zapisów -  w związku 
ze zmianą Ustawy 
Wdrożeniowej.  
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konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność 
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
Akceptacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana będzie 

w formie pisemnej.  

O konieczności dokonania zmiany Umowy w formie aneksu będzie 

decydować Instytucja  Zarządzająca. 

 

zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. Akceptacja, o której 

mowa w zdaniu pierwszym, dokonywana będzie w formie 

pisemnej.  

O konieczności dokonania zmiany Umowy w formie aneksu 

będzie decydować Instytucja  Zarządzająca. 

Dodano przypisy dotyczące przedmiotowego paragrafu, tj.: 

12 W przypadku, gdy zmiany nie wpływają na spełnienie kryteriów 
wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną 
tego projektu. 
13 Niemniej jednak, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
mając na uwadze dobro realizacji Projektu, Instytucja 
Zarządzająca może wyrazić zgodę na wprowadzanie do Projektu 
zmian zgłoszonych w terminie późniejszym.  
14 Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności 
dokonania oceny wprowadzonych zmian przez ekspertów. 

§ 29 oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 380), 
2) ustawy o finansach, 
3) ustawy wdrożeniowej, 
4) ustawy Pzp, 
5) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 
grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania 
zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w 
ramach programów finansowanych z udziałem środków 

§ 29 oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), 
2) ustawy o finansach, 
3) ustawy wdrożeniowej, 
4) ustawy Pzp, 
5) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 
18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i 
rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków 
o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem 

Doprecyzowanie 
zapisów – 
aktualizacja 
podstawy prawnej  
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 
europejskich (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1161), 
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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1808). 

środków europejskich (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1161), 
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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1808, z późn. zm.). 

Logotypy 
zawarte na 

decyzji  
 

Dotychczasowe zestawienie logotypów: 
 

 znak Funduszy Europejskich,  
 znak Unii Europejskiej 
 oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego 

„Opolskie Kwitnące” 
 

 

 

 

Logotypy 
zawarte na 

decyzji  
 

Zestawienie logotypów po zmianach: 
 

 znak Funduszy Europejskich,  
 znak barw Rzeczypospolitej Polskiej,  
 znak Unii Europejskiej 
 oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego 

„Opolskie Kwitnące” 
 

 

 

Zmiana związana jest 
z wejściem z dniem 
01 stycznia 2018 r. 
nowych zasad 
oznakowania 
projektów 
współfinansowanych 
ze środków RPO WO 
2014-2020. 

Logotypy 
zawarte na 

załącznikach 
do decyzji   

Dotychczasowe zestawienie logotypów: 
 

 znak Funduszy Europejskich,  
 znak Unii Europejskiej 
 oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego 

„Opolskie Kwitnące” 
 

Logotypy 
zawarte na 

załącznikach 
do decyzji   

Zestawienie logotypów po zmianach: 
 

 znak Funduszy Europejskich,  
 znak barw Rzeczypospolitej Polskiej,  
 znak Unii Europejskiej 
 oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego 

„Opolskie Kwitnące” 

Jak wyżej  
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej 

zmiany 

  
Załącznik 6 

– 
oświadczeni
e 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 teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych jest Minister Rozwoju, z 
siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5; 

 

Załącznik 6 – 
oświadczeni
e 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 
teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych jest Minister Inwestycji i Rozwoju, z 
siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5; 

Doprecyzowanie 
zapisów – w związku 
ze zmianą nazwy 
Ministerstwa 

Załącznik 10 
- 

OBOWIĄZKI 
INFORMAC

YJNE 
BENEFICJEN

TA 

 

Dotychczas przedmiotowy załącznik opisywał obowiązki 
informacyjne beneficjenta w zakresie dotychczas obowiązującego 
zestawienia logotypów, tj.  znaku Funduszy Europejskich, znaku Unii 
Europejskiej oraz oficjalnego logo promocyjnego Województwa 
Opolskiego „Opolskie Kwitnące”.  
 

Załącznik 10 
- 

OBOWIĄZKI 
INFORMACY

JNE 
BENEFICJEN

TA 

 

W związku z  wejściem z dniem 01 stycznia 2018r. nowych zasad 
oznakowania projektów współfinansowanych ze środków RPO 
WO 2014-2020, polegającej na wprowadzeniu do zestawienia 
znaków kolejnego obowiązkowego elementu oznakowania, tj. 
znaku barw Rzeczpospolitej Polskiej, aktualizacji uległ załącznik 
nr 10 do decyzji.   
W związku z powyższym załącznik nr 5 do Decyzji opisuje 
obowiązki informacyjne beneficjenta w zakresie zestawienia 
następujących logotypów: znaku Funduszy Europejskich, barw 
Rzeczypospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej oraz 
oficjalnego logo promocyjnego Województwa Opolskiego 
„Opolskie Kwitnące”.  

Zmiana związana jest 
z wejściem z dniem 
01 stycznia 2018 r. 
nowych zasad 
oznakowania 
projektów 
współfinansowanych 
ze środków RPO WO 
2014-2020. 

Opracowanie: 
Alicja Ostrowska  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych 
Referat Wdrażania  
24 stycznia 2018r. 
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