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Lp.

1

2

3

4

Numer rozdziału / podrozdziału

Strony

Uwaga lub propozycja zmiany zapisu / tekst przed zmianą

4-8

Dodano/zmodyfikowano definicje zgodnie z Wytycznymi w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz
pozostałymi dokumentami programowymi; sprostowano omyłki
pisarskie; usunięto definicje i skróty, którymi nie posługiwano się
w dokumencie

Uzasadnienie

Sposób uwzględnienia uwag / wprowadzenie zmian

zmiana
porządkująca/
poprawa
czytelności

Zmiana porządkująca bez wpływu na merytoryczną treść dokumentu

1.3 Projekty partnerskie oraz
hybrydowe

Usunięto zapis dotyczący obowiązku posiadania osobowości
prawnej przez lidera projektów partnerskich - ujednolicenie z
SZOOP. Doprezycowano zapis tak aby był zgodny z treścią
ustawy: "Zasady realizacji projektów partnerskich i hybrydowych
zmiana
12-14 określa art. 33 i 34 ustawy wdrożeniowej". Nazwy modeli PPP
porządkująca
dostosowano do Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z
przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 20142020

Usunięcie zapisu dot.konieczności posiadania osobowości prawnej
przez lidera projektu. Zmiana dot. dopisania w zdaniu słowa
"hybrydowe" jest zmianą doprezycowującą odwołanie się do art. 33 i
34 ustawy wdrożeniowej bez wpływu na merytoryczną treść
dokumentu. Nazwy modeli ppp zostały uzgodnione z przywołanymi
Wytycznymi, natomiast forma realizacji PPP w modelach nie uległa
zmianie - zmiana porządkująca.

1.7 Promowanie projektów

Dodano zapis o obowiązku stosowaniu zasad z Księgi
identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i
znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz
zasad promowania projektu realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
23-24 2014-2020. Przeformułowano zapis dot. Podręcznika
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 20142020 w zakresie informacji i promocji poprzez zobowiązanie do
stosowania go, a nie jedynie wskazanie, że jest opublikowany.
Dodano odwołanie do kwalifikowalności wydatków określonej w
rozdziale 8.3

zmiany
wynikające ze
zmian
promowania
projektów
przyjętych na
poziomie
krajowym przez
ministra
właściwego ds.
rozwoju
regionalnego

Zmiana wynikająca ze zmiany zasad dot. promocji wprowadzona na
poziomie krajowym przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego

2. Zasady podpisywania umów
(pkt.2.1-2.3)

Zapisy rozdziału zostały usunięte z uwagi na fakt, że
postępowanie dotyczące podpisania umowy o dofinansowanie
jest określone w regulaminie naboru, a Przewodnik stanowi
załącznik do umowy o dofinansowanie i określone są w nim
25-28
zasady obowiązujące na etapie rozliczenia/kontroli/trwałości
projektu. Dotychczasowe zapisy zostały zastąpione treścią
dotychczasowego rozdziału 3.2 dotyczącym Zmian w realizacji
projektów.

Zmiana
porządkująca

usunięcie zapisów dot. procedury zawierania umów o
dofinansowanie. Zmiana numeracji rozdziału dot. zmian w projekcie.

Wykaz skrótów

5

3. Zasady monitorowania projektów

6

4. Zasady rozliczania projektów

7

6.2. Odzyskiwanie i zwroty środków,
w tym skutki niewykonania
zobowiązania zwrotu środków

8

8.2 Szczegółowy opis kategorii
wydatków oraz zasad ich
kwalifikowania

zmiana zapisów
poprawiająca
czytelność tekstu
Przeformułowano zapisy dot. systemu wskaźników RPO WSL
oraz
2014-2020 poprawiając ich czytelność oraz uspójniono zapisy z
Ujednolicenie zapisów z pozostałymi dokumentami programowymi
29-33
uspójniająca
pozostałymi dokumentami dot. zasad wdrażania RPO WSL 2014treść z
2020
pozostałymi
dokumentami
programowymi

Wprowadzono zmiany ujednolicające z wytycznymi oraz
34-59 pozostałymi dokumentami programowymi, poprawiono
czytelność zapisów

73

78-127

zmiana zapisów
poprawiająca
czytelność tekstu
oraz
Ujednolicenie zapisów z pozostałymi dokumentami programowymi
uspójniająca
treść z
pozostałymi
dokumentami
programowymi

Dodano zapisy związane z nowelizacją przepisu art. 206 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

uwaga
merytoryczna

Zmiana wynikająca ze zmiany ustawy o finansach publicznych

Uszczegółowienie zapisów w zakresie opisu kategorii wydatków
oraz zasad ich kwalifikowania

uwaga
merytoryczna /
zmiana zapisów /
poprawa
czytelności
tekstu

Zmiany w związku z usunięciem ze szczegółowego opisu kategorii
wydatków działań/podzdziałań realizowanych przez ŚCP, dodanie
opisu w zakresie działania 1.1 oraz powołanie się na zapisy ujęte w
przewodniku w zakresie kwalifkowalności wydatków, dodanie zapisów
dot. sposobu obliczania limitów

