
 
Załącznik do uzasadnienia Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4509/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w 

ramach: Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór VIII. 
Kwiecień 2018 r.  

 

1 

 

Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w 
zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór VIII. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

Umowa o dofinansowanie projektu  

§ 1 ust. 3 „danych osobowych” – oznacza to dane osobowe w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o 
ochronie danych osobowych”, dotyczące uczestników Projektu, 
które muszą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą oraz 
Beneficjenta i Partnerów w celu wykonywania obowiązków państwa 
członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w 
związku z realizacją Projektów w ramach RPO WO 2014-2020 

§ 1 ust. 3 „danych osobowych” – oznacza to dane osobowe w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”, 
dotyczące uczestników Projektu, które muszą być 
przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą oraz 
Beneficjenta i Partnerów w celu wykonywania obowiązków 
państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki 
wspólnotowe i w związku z realizacją Projektów w ramach 
RPO WO 2014-2020 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 1 ust. 8 „Programie” – oznacza to Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją 
wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 18.12.2014 r. przyjmującą 
niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” do 
wsparcia z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu opolskiego w Polsce CCI 
2014PL16M2OP008; 

 

§ 1 ust. 8 „Programie” – oznacza to Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przyjęty 
Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 28 marca 
2018 r. zmieniająca Decyzję Wykonawczą C(2014)10195 
zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego 
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego  Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia” dla regionu opolskiego w Polsce CCI 
2014PL16M2OP008; 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 1 ust. 11 „Rozporządzeniu ogólnym” – oznacza to rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

§ 1 ust. 11 „Rozporządzeniu ogólnym” – oznacza to rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 

Doprecyzowanie zapisów 
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 320); 

 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. 
Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 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) 

§ 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 

§ 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 

§ 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2077); 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 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. 

§ 1 ust. 25 „personelu Projektu” – oznacza to osoby zaangażowane do 
realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na 
podstawie stosunku pracy, osoby zatrudnione, osoby 

Doprecyzowanie zapisów 
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Zapis w 
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Treść po zmianie 
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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.);    

 

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 2018 r. poz. 450, z 
późn. zm.);    

§ 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 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 Inwestycji i Rozwoju dla zbioru „Centralny 
system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych”,  

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru 
administratora danych osobowych; 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 10 ust. 4 
pkt 3 

dostępność środków europejskich w limicie określonym przez 
Ministra Rozwoju i Finansów, 

§ 10 ust. 4 
pkt 3 

dostępność środków europejskich w limicie określonym 
przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 10 ust. 5 
pkt 4 

dostępność środków europejskich w limicie określonym przez 
Ministra Rozwoju i Finansów, 

§ 10 ust. 5 
pkt 4 

dostępność środków europejskich w limicie określonym 
przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, 

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 14 dni od dnia upływu terminu 
określonego w Umowie, od środków pozostałych do rozliczenia, 

§ 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 

Doprecyzowanie zapisów 
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Zapis w 
Umowie/ 
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Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

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) 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.      

 

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. z 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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Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

§ 10 ust. 15, 
16, 17, 18, 

19,20 

15. W przypadku Projektu, w ramach którego Beneficjent otrzymuje 
dotację celową w formie zaliczki, zobowiązany jest do wydatkowania 
środków w ramach przekazanej zaliczki w okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia roku, w którym została ona wypłacona.   

16. Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję 
Zarządzającą na jej prośbę i w terminie przez nią określonym o 
kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji celowej,  
o  której mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 lit. b, która nie zostanie 
wydatkowana do końca danego roku.  Powyższa kwota podlega 
zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą  
w terminie do dnia 30 listopada tego roku. 

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 zwrotowi 
na rachunek wskazany przez  Instytucję Zarządzającą. 

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. 

19. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w § 2 
ust. 4 pkt 1 lit. a, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, 
pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w § 9 ust. 6, do 
dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.  

§ 10 ust. 15, 
16, 17 

15. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której 
mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 lit. a – środki europejskie oraz w 
formie dotacji celowej, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 lit. 
b, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje 
na rachunku bankowym, o którym mowa w § 9 ust. 6, do 
dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym, o 
ile realizacja projektu przewidziana jest w kolejnym roku 
budżetowym.  

16. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia całości 
otrzymanego dofinasowania w końcowym wniosku o 
płatność. W przypadku, gdy z rozliczenia wnika, że 
dofinansowanie nie zostało w całości wykorzystane na 
wydatki kwalifikowalne, Beneficjent zwraca tę część 
dofinasowania w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 
zakończenia okresu realizacji Projektu. 

17. W przypadku niedokonania zwrotu dofinansowania 
zgodnie z ust. 16, stosuje się przepisy § 14. 

Ust. 18, 20 - wykreślono 

Ujednolicenie zapisów 
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Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w 
zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór VIII. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

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. 

§ 11 ust. 2 Beneficjent składa drugi i kolejne wnioski o płatność zgodnie z 
harmonogramem płatności,  
o którym mowa w § 9 ust. 1, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w 
terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu 
rozliczeniowego, a końcowy wniosek o płatność w terminie do 30 
dni kalendarzowych od dnia finansowego zakończenia realizacji 
Projektu. Beneficjent ma obowiązek złożenia wniosku o płatność 
również w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym nie poniósł 
żadnych wydatków związanych z realizacją Projektu.  

§ 11 ust. 2 Beneficjent składa drugi i kolejne wnioski o płatność 
zgodnie z harmonogramem płatności,  
o którym mowa w § 9 ust. 1, nie rzadziej niż raz na trzy 
miesiące, w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia 
okresu rozliczeniowego, a końcowy wniosek o płatność w 
terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia finansowego 
zakończenia realizacji Projektu. Beneficjent ma obowiązek 
złożenia wniosku o płatność również w przypadku, gdy w 
okresie rozliczeniowym nie poniósł żadnych wydatków 
związanych z realizacją Projektu. Beneficjent wraz z 
końcowym wnioskiem o płatność zobowiązany jest do 
przedłożenia Oświadczenia o  kwalifikowalności VAT 
stanowiącego załącznik nr 2b do Umowy. 

 

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 2017 r. 
poz. 1257), 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 

Doprecyzowanie zapisów 
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Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w 
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

rozpatrzenie sprawy. 

§ 19 ust. 2 
pkt 1 

sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy 
publicznej, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm.), 

§ 19 ust. 2 
pkt 1 

sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej 
pomocy publicznej, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362), 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 23 ust. 1 Beneficjent zobowiązany jest do udzielenia zamówień w ramach 
Projektu zgodnie z ustawą Pzp lub zasadą konkurencyjności na 
warunkach określonych w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 
15. 

 

§ 23 ust. 1 Beneficjent zobowiązany jest do udzielenia zamówień w 
ramach Projektu zgodnie z ustawą Pzp albo na warunkach 
określonych w wersji Wytycznych, o których mowa w § 1 
pkt 15) obowiązującej na dzień poniesienia wydatku lub na 
dzień wszczęcia postępowania, które zakończyło się 
podpisaniem umowy. 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 23 ust. 4 Instytucja Zarządzająca, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez 
Beneficjenta zasad określonych w Wytycznych, o których mowa w § 
1 pkt 15, nakłada korekty finansowe, zgodnie z Wytycznymi, o 
których mowa w art. 5 ust 1 pkt 7) ustawy wdrożeniowej oraz 
rozporządzeniem, wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy 
wdrożeniowej. Korekty obejmują całość wydatku poniesionego z 
naruszeniem ww. zasad w części odpowiadającej kwocie 
współfinansowania UE.  

§ 23 ust. 4 Instytucja Zarządzająca, w przypadku stwierdzenia 
naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w 
Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 15, dokonuje korekt 
finansowych, zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w art. 
5 ust 1 pkt 7) ustawy wdrożeniowej oraz rozporządzeniem, 
wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy 
wdrożeniowej. Korekty obejmują całość wydatku 
poniesionego z naruszeniem ww. zasad w części 
odpowiadającej kwocie współfinansowania UE.  

Doprecyzowanie zapisów 

§ 23 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 

§ 23 ust. 5 Instytucja Zarządzająca, w przypadku stwierdzenia 
naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w ust. 1-3, 
może uznać wydatki związane z udzielonym zamówieniem 

Doprecyzowanie zapisów 
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Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w 
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

niekwalifikowalne.  w całości lub części za niekwalifikowalne.  

§ 25 ust. 2 
pkt 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, 

 

§ 25 ust. 2 
pkt 1 

1) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem barw 

Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Funduszy Europejskich 

oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa 

Opolskiego „Opolskie Kwitnące”:  

d) a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i 

promocyjnych dotyczących Projektu, 

e) b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją 

Projektu, podawanych do wiadomości publicznej, 

f) c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i 

podmiotów uczestniczących w Projekcie, 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 34 ust. 1 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 składnia 
wniosków o płatność w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 

§ 34 ust. 1 oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 

8) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), 

9) ustawy o finansach, 

10) ustawy wdrożeniowej, 

11) ustawy Pzp, 

12) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
17 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach 
programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2367), 

13) rozporządzenia wydanego na podstawie zapisu art. 

Doprecyzowanie zapisów 
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

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 (t.j. Dz. U. z 2018 
r., poz. 362).  

27 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, 

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

 

Umowa o dofinansowanie projektu – KWOTY RYCZAŁTOWE 

§ 1 ust. 3 „danych osobowych” – oznacza to dane osobowe w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o 
ochronie danych osobowych”, dotyczące uczestników Projektu, 
które muszą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą oraz 
Beneficjenta i Partnerów w celu wykonywania obowiązków państwa 
członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w 
związku z realizacją Projektów w ramach RPO WO 2014-2020 

§ 1 ust. 3 „danych osobowych” – oznacza to dane osobowe w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”, 
dotyczące uczestników Projektu, które muszą być 
przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą oraz 
Beneficjenta i Partnerów w celu wykonywania obowiązków 
państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki 
wspólnotowe i w związku z realizacją Projektów w ramach 
RPO WO 2014-2020 

 
 
 

 
Doprecyzowanie zapisów 

§ 1 ust. 8 „Programie” – oznacza to Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją 
wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 18.12.2014 r. przyjmującą 
niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” do 
wsparcia z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na 

§ 1 ust. 8 „Programie” – oznacza to Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przyjęty 
Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 28 marca 
2018 r. zmieniająca Decyzję Wykonawczą C(2014)10195 
zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego 
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego  Funduszu 

Doprecyzowanie zapisów 
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu opolskiego w Polsce CCI 
2014PL16M2OP008; 

 

Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia” dla regionu opolskiego w Polsce CCI 
2014PL16M2OP008; 

§ 1 ust. 11 „Rozporządzeniu ogólnym” – oznacza to rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 320); 

 

§ 1 ust. 11 „Rozporządzeniu ogólnym” – oznacza to rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. 
Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn. zm.); 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 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 

§ 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

Doprecyzowanie zapisów 
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

poz. 2077); 

§ 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.);    

 

§ 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 2018 r. poz. 450, z 
późn. zm.);    

Doprecyzowanie zapisów 

§ 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 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 Inwestycji i Rozwoju dla zbioru „Centralny 
system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych”,  

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru 
administratora danych osobowych; 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 9 ust. 4 
pkt 3 

dostępność środków europejskich w limicie określonym przez 
Ministra Rozwoju i Finansów, 

§ 9 ust. 4  
pkt 3 

dostępność środków europejskich w limicie określonym 
przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 9 ust. 5 
pkt 4 

dostępność środków europejskich w limicie określonym przez 
Ministra Rozwoju i Finansów, 

§ 9 ust. 5  
pkt 4 

dostępność środków europejskich w limicie określonym 
przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, 

Doprecyzowanie zapisów 
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Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w 
zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór VIII. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

§ 9 ust. 13, 
14, 15, 16, 

17,18 

13. W przypadku Projektu, w ramach którego Beneficjent otrzymuje 
dotację celową w formie zaliczki, zobowiązany jest do wydatkowania 
środków w ramach przekazanej zaliczki w okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia roku, w którym została ona wypłacona.   

14. Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję 
Zarządzającą na jej prośbę i w terminie przez nią określonym o 
kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji celowej,  
o  której mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 lit. b, która nie zostanie 
wydatkowana do końca danego roku.  Powyższa kwota podlega 
zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą  
w terminie do dnia 30 listopada tego roku. 

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. 

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. 

17. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w § 2 
ust. 4 pkt 1 lit. a, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, 
pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w § 8 ust. 5, do 
dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.  

§ 9 ust. 13, 
14, 15, 16, 

17,18 

13. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której 
mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 lit. a – środki europejskie oraz w 
formie dotacji celowej, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 lit. 
b, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje 
na rachunku bankowym, o którym mowa w § 9 ust. 6, do 
dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym, o 
ile realizacja projektu przewidziana jest w kolejnym roku 
budżetowym.  

14. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia całości 
otrzymanego dofinasowania w końcowym wniosku o 
płatność. W przypadku, gdy z rozliczenia wnika, że 
dofinansowanie nie zostało w całości wykorzystane na 
wydatki kwalifikowalne, Beneficjent zwraca tę część 
dofinasowania w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 
zakończenia okresu realizacji Projektu. 

15. W przypadku niedokonania zwrotu dofinansowania 
zgodnie z ust. 16, stosuje się przepisy § 14. 

Ust. 16, 17, 18 - wykreślono 

Doprecyzowanie zapisów 
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Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w 
zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór VIII. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

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. 

§ 10 ust. 2 Beneficjent składa drugi i kolejne wnioski o płatność zgodnie z 
harmonogramem płatności, o którym mowa w § 9 ust. 1, nie rzadziej 
niż raz na trzy miesiące, w terminie do 10 dni roboczych od 
zakończenia okresu rozliczeniowego, a końcowy wniosek o płatność 
w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia finansowego 
zakończenia realizacji Projektu. Beneficjent ma obowiązek złożenia 
wniosku o płatność również w przypadku, gdy w okresie 
rozliczeniowym nie poniósł żadnych wydatków związanych z 
realizacją Projektu.  

§ 10 ust. 2 Beneficjent składa drugi i kolejne wnioski o płatność 
zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 9 
ust. 1, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w terminie do 10 
dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, a 
końcowy wniosek o płatność w terminie do 30 dni 
kalendarzowych od dnia finansowego zakończenia realizacji 
Projektu. Beneficjent ma obowiązek złożenia wniosku o 
płatność również w przypadku, gdy w okresie 
rozliczeniowym nie poniósł żadnych wydatków związanych z 
realizacją Projektu. Beneficjent wraz z końcowym 
wnioskiem o płatność zobowiązany jest do przedłożenia 
Oświadczenia o  kwalifikowalności VAT stanowiącego 
załącznik nr 2b do Umowy. 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 13 ust. 6 W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków 
zgodnie z ust. 2 Instytucja Zarządzająca, po przeprowadzeniu 
postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1257), 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 
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Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w 
zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór VIII. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

§ 18 ust. 2 
pkt 1 

sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy 
publicznej, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm.), 

§ 18 ust. 2 
pkt 1 

sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej 
pomocy publicznej, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362), 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 23 ust. 2 
pkt 1 

oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy 
Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa 
Opolskiego „Opolskie Kwitnące”:  

g) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i 
promocyjnych dotyczących Projektu, 

h) wszystkich dokumentów związanych z realizacją 
Projektu, podawanych do wiadomości publicznej, 

wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów 
uczestniczących w Projekcie, 

§ 23 ust. 2 
pkt 1 

2) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem barw 

Rzeczypospolitej Polskiej, znakiem Funduszy Europejskich 

oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa 

Opolskiego „Opolskie Kwitnące”:  

i) a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i 

promocyjnych dotyczących Projektu, 

j) b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją 

Projektu, podawanych do wiadomości publicznej, 

k) c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i 

podmiotów uczestniczących w Projekcie, 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 32 ust. 1 oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 

15) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. 
U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), 

16) ustawy o finansach, 

17) ustawy wdrożeniowej, 

18) ustawy Pzp, 

19) rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 
grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i 

§ 32 ust. 1 oraz właściwych aktów prawa krajowego, w szczególności: 

22) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.), 

23) ustawy o finansach, 

24) ustawy wdrożeniowej, 

25) ustawy Pzp, 

26) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
17 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach 

Doprecyzowanie zapisów 
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Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w 
zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór VIII. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składnia 
wniosków o płatność w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 
1161), 

20) rozporządzenia wydanego na podstawie zapisu art. 27 ust. 4 
ustawy wdrożeniowej, 

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

programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2367), 

27) rozporządzenia wydanego na podstawie zapisu art. 
27 ust. 4 ustawy wdrożeniowej, 

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

 

Decyzja o dofinansowaniu projektu 

§ 1 ust. 3 „danych osobowych” – oznacza to dane osobowe w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie 
danych osobowych”, dotyczące uczestników Projektu, które muszą 
być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą oraz Beneficjenta i 
Partnerów w celu wykonywania obowiązków państwa 
członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w 
związku z realizacją Projektów w ramach RPO WO 2014-2020; 

 

§ 1 ust. 3 „danych osobowych” – oznacza to dane osobowe w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”, 
dotyczące uczestników Projektu, które muszą być 
przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą oraz 
Beneficjenta i Partnerów w celu wykonywania obowiązków 
państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki 
wspólnotowe i w związku z realizacją Projektów w ramach 
RPO WO 2014-2020; 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 1 ust. 8 „Programie” – oznacza to Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przyjęty Decyzją 
wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 18.12.2014 r. przyjmującą 
niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program 

§ 1 ust. 8 „Programie” – oznacza to Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przyjęty 
Decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 28 marca 
2018 r. zmieniającą Decyzję Wykonawczą C(2014)10195 

Doprecyzowanie zapisów 
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Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w 
zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór VIII. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” do 
wsparcia z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na 
rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu opolskiego w Polsce CCI 
2014PL16M2OP008; 

 

zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego 
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego  Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia” dla regionu opolskiego w Polsce CCI 
2014PL16M2OP008; 

§ 1 ust. 11 „Rozporządzeniu ogólnym” – oznacza to rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 320); 

 

§ 1 ust. 11 „Rozporządzeniu ogólnym” – oznacza to rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. 
Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn. zm.); 

Doprecyzowanie zapisów 

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

 

§ 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 

§ 1 ust. 17  „środkach europejskich” – oznacza to część lub całość 
dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu 

§ 1 ust. 17 „środkach europejskich” – oznacza to część lub całość 
dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego 

Doprecyzowanie zapisów 



 
Załącznik do uzasadnienia Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4509/2017 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w 

ramach: Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór VIII. 
Kwiecień 2018 r.  

 

17 

 

Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w 
zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór VIII. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

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; 

 

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; 

§ 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2077); 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 1 ust. 25  „personelu Projektu” – oznacza to osoby zaangażowane do realizacji 
zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku 
pracy, osoby samozatrudnione, 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.);  

 

§ 1 ust. 25 „personelu Projektu” – oznacza to osoby zaangażowane do 
realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na 
podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione, 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 2018 r. poz. 450, z 
późn. zm.);  

Doprecyzowanie zapisów 

§ 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 Rozwoju i Finansów dla zbioru „Centralny 
system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych”,  

§ 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 Inwestycji i Rozwoju dla zbioru 
„Centralny system teleinformatyczny 
wspierający realizację programów 

Doprecyzowanie zapisów 
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Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w 
zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór VIII. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru 
administratora danych osobowych; 

 

operacyjnych”,  

pełniących rolę właściwego dla danego zbioru 
administratora danych osobowych; 

§ 10 ust. 4 
pkt 2 

dostępność środków europejskich w limicie określonym przez 
Ministra Rozwoju i Finansów, 

§ 10 ust. 4 
pkt 2 

dostępność środków europejskich w limicie określonym 
przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, Doprecyzowanie zapisów 

§ 10 ust. 5 
pkt 4 

dostępność środków europejskich w limicie określonym przez 
Ministra Rozwoju i Finansów, 

§ 10 ust. 5 
pkt 4 

dostępność środków europejskich w limicie określonym 
przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, 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  14 dni od dnia upływu terminu 
określonego w Decyzji, 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 

§ 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 Decyzji, 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 

Doprecyzowanie zapisów  
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Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w 
zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór VIII. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

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 r. poz. 1481) 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. 

 

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. z 2017 r., 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. 

§ 10 ust. 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 18 

12. W przypadku Projektu, w ramach którego Beneficjent otrzymuje 
dotację celową w formie zaliczki, zobowiązany jest do wydatkowania 
środków w ramach przekazanej zaliczki w okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia roku, w którym została ona wypłacona.  

13. Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję 
Zarządzającą na jej prośbę i w terminie przez nią określonym o 
kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji celowej,  
o  której mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 lit. b, która nie zostanie 
wydatkowana do końca danego roku.  Powyższa kwota podlega 
zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą w 
terminie do dnia 30 listopada tego roku. 

14. Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 13, w części 
niewydatkowanej przed upływem 40 dni od terminu określonego w 

§ 10 ust. 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 18 

12. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której 
mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 lit. a – środki europejskie oraz w 
formie dotacji celowej, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 lit. 
b, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje 
na rachunku bankowym, o którym mowa w § 9 ust. 6 do 
dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym, o 
ile realizacja projektu przewidziana jest w kolejnym roku 
budżetowym. 

13. Beneficjent informuje Instytucję Zarządzającą o 
wysokości środków niewydatkowanych z upływem roku 
budżetowego, wskazując poszczególne źródła finansowania 
projektu z uwzględnieniem środków bieżących i 
majątkowych, w terminie do 5 stycznia roku następującego 

Doprecyzowanie zapisów 
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Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w 
zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór VIII. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

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. 

15. Kwota dotacji celowej niewydatkowana i niezgłoszona zgodnie z 
ust. 13 podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia danego 
roku na następujący rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej: 74 
1160 2202 0000 0001 5356 9775. 

16. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w § 2 
ust. 4 pkt 1 lit. a, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, 
pozostaje do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku 
budżetowym, o ile realizacja projektu przewidziana jest w kolejnym 
roku budżetowym. 

17. Beneficjent informuje Instytucję Zarządzającą o wysokości 
środków niewydatkowanych z upływem roku budżetowego, 
wskazując poszczególne źródła finansowania projektu                             
z uwzględnieniem środków bieżących i majątkowych, w terminie do 
5 stycznia roku następującego po danym roku budżetowym. 

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.  

po danym roku budżetowym. 

14. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia całości 
otrzymanego dofinasowania w końcowym wniosku o 
płatność. W przypadku, gdy z rozliczenia wnika, że 
dofinansowanie nie zostało w całości wykorzystane na 
wydatki kwalifikowalne, Beneficjent zwraca tę część 
dofinasowania w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 
zakończenia okresu realizacji Projektu. 

15. W przypadku niedokonania zwrotu dofinansowania 
zgodnie z ust. 14, stosuje się przepisy § 14. 

 
Ust. 12, 13, 14, 15, 18 wykreślono 

§ 11 ust. 2 Beneficjent składa drugi i kolejne wnioski o płatność zgodnie z 
harmonogramem płatności, o którym mowa w § 9 ust. 1, nie rzadziej 
niż raz na trzy miesiące, w terminie do 10 dni roboczych od 
zakończenia okresu rozliczeniowego, a końcowy wniosek o płatność 

§ 11 ust. 2 Beneficjent składa drugi i kolejne wnioski o płatność 
zgodnie z harmonogramem płatności, o którym mowa w § 9 
ust. 1, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w terminie do 10 
dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, a 

Doprecyzowanie zapisów 
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Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w 
zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór VIII. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia finansowego 
zakończenia realizacji Projektu. Beneficjent ma obowiązek złożenia 
wniosku o płatność również w przypadku, gdy w okresie 
rozliczeniowym nie poniósł żadnych wydatków związanych z 
realizacją Projektu. 

 

końcowy wniosek o płatność w terminie do 30 dni 
kalendarzowych od dnia finansowego zakończenia realizacji 
Projektu. Beneficjent ma obowiązek złożenia wniosku o 
płatność również w przypadku, gdy w okresie 
rozliczeniowym nie poniósł żadnych wydatków związanych z 
realizacją Projektu. Beneficjent wraz z końcowym 
wnioskiem o płatność zobowiązany jest do przedłożenia 
Oświadczenia o  kwalifikowalności VAT stanowiącego 
załącznik nr 2b do Decyzji. 

§ 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), 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 

§ 18 ust. 2 
pkt 1 

sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy 
publicznej, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.  
z 2016 r., poz. 1808, z późn. zm.), 

 

§ 18 ust. 2 
pkt 1 

sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej 
pomocy publicznej, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia  
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
362), 

Doprecyzowanie zapisów 
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Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w 
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Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

§ 22 ust. 1 Beneficjent zobowiązany jest do udzielenia zamówień w ramach 
Projektu zgodnie z ustawą Pzp lub zasadą konkurencyjności na 
warunkach określonych w Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 
15). 

 

§ 22 ust. 1 Beneficjent zobowiązany jest do udzielenia zamówień w 
ramach Projektu zgodnie z ustawą Pzp albo na warunkach 
określonych w wersji Wytycznych, o których mowa w § 1 
pkt 15) obowiązującej na dzień poniesienia wydatku lub na 
dzień wszczęcia postępowania, które zakończyło się 
podpisaniem umowy. 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 22 ust. 4 Instytucja Zarządzająca, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez 
Beneficjenta zasad określonych w Wytycznych, o których mowa w § 
1 pkt 15, nakłada korekty finansowe, zgodnie           z Wytycznymi, o 
których mowa w art. 5 ust 1 pkt 7 ustawy wdrożeniowej oraz 
rozporządzeniem, wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy 
wdrożeniowej. Korekty obejmują całość wydatku poniesionego z 
naruszeniem ww. zasad w części odpowiadającej kwocie 
współfinansowania UE.  

 

§ 22 ust. 4 Instytucja Zarządzająca, w przypadku stwierdzenia 
naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w 
Wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 15, dokonuje korekt 
finansowych, zgodnie z Wytycznymi, o których mowa w art. 
5 ust 1 pkt 7) ustawy wdrożeniowej oraz rozporządzeniem, 
wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy 
wdrożeniowej. Korekty obejmują całość wydatku 
poniesionego z naruszeniem ww. zasad w części 
odpowiadającej kwocie współfinansowania UE.  

Doprecyzowanie zapisów 

§ 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 

§ 24 ust. 2 
pkt 1 

oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy 
Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa 
Opolskiego „Opolskie Kwitnące”:  

l) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i 
promocyjnych dotyczących Projektu, 

§ 24 ust. 2 
pkt 1 

3) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem barw 

Rzeczypospolitej Polskiej , znakiem Funduszy Europejskich 

oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa 

Opolskiego „Opolskie Kwitnące”:  

o) a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i 

Doprecyzowanie zapisów 
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Wykaz zmian do wzoru umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w 
zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020, Nabór VIII. 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść przed zmianą 

Zapis w 
Umowie/ 

Decyzji 
Treść po zmianie 

Uzasadnienie 
dokonywanej zmiany 

m) wszystkich dokumentów związanych z realizacją 
Projektu, podawanych do wiadomości publicznej, 

n) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i 
podmiotów uczestniczących w Projekcie, 

 

promocyjnych dotyczących Projektu, 

p) b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją 

Projektu, podawanych do wiadomości publicznej, 

q) c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i 

podmiotów uczestniczących w Projekcie, 

§ 33 ust. 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 (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1161), 

§ 33 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 
grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 2367), 

 

Doprecyzowanie zapisów 

§ 33 ust. 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.).  

§ 33 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 
r., poz. 362).  

Doprecyzowanie zapisów 

 
Opracowała: 
Joanna Kwasik 
Referat Wdrażania 
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych  
Opole,     kwietnia 2018 r. 

 


