
 
 
 
 
 

Regulamin konkursu w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych 
zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających 

na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz 

zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne - REJESTR ZMIAN do wersji 1.0 Regulaminu  
nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20 

  
Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

Strona tytułowa 

Wersja 1.0 

Szczecin, dnia 3 grudnia 2019 r. 

Strona tytułowa 

Wersja 1.1 

Szczecin, dnia 17 stycznia 2020 r. 

 

Rozdział 4.1 Zasady dotyczące procesu wyboru 

projektów 

4.1.5 Rzetelnej i bezstronnej oceny spełniania przez 

projekt kryteriów wyboru, dokonuje Komisja Oceny 

Projektów (KOP), której szczegółowy tryb pracy 

określa Regulamin prac Komisji Oceny Projektów 

działającej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w 

Szczecinie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014-2020 dla naborów nieuwzględniających 

poprawy wniosków w zakresie kryteriów 

dopuszczalności w wersji 1.6 dalej: Regulamin prac 

KOP)
 1

 ustanowiony Zarządzeniem Dyrektora WUP. 

 

Rozdział 4.1 Zasady dotyczące procesu wyboru 

projektów 

4.1.5 Rzetelnej i bezstronnej oceny spełniania przez 

projekt kryteriów wyboru, dokonuje Komisja Oceny 

Projektów (KOP), której szczegółowy tryb pracy określa 

Regulamin prac Komisji Oceny Projektów działającej w 

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla naborów 

nieuwzględniających poprawy wniosków w zakresie 

kryteriów dopuszczalności w wersji 1.7 dalej: Regulamin 

prac KOP)
 2

 ustanowiony Zarządzeniem Dyrektora WUP. 

 

Kryterium administracyjności, pkt nr 2 Zgodność 

z kwalifikowalnością wydatków 

„(…) Dodatkowo prawdziwość oświadczenia na temat 

statusu jako podatnika podatku VAT  w części F 

wniosku dotyczące Beneficjenta/Partnera/Realizatora  

zostanie zweryfikowana na Portalu Podatkowym 

Ministerstwa Finansów https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1 

(na dzień weryfikacji przez KOP kryterium) (…)”. 

 

 

Kryterium administracyjności, pkt nr 2 Zgodność  

z kwalifikowalnością wydatków 

W opisie kryterium zmieniono adres strony internetowej 

na której weryfikowany jest status VAT na 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-

wyszukiwarka. 

„(…) Dodatkowo prawdziwość oświadczenia na temat 

statusu jako podatnika podatku VAT  w części F wniosku 

dotyczące Beneficjenta/Partnera/Realizatora zostanie 

zweryfikowana na Portalu Podatkowym Ministerstwa 

Finansów adres https://www.podatki.gov.pl/wykaz-

podatnikow-vat-wyszukiwarka/ (na dzień weryfikacji 

przez KOP kryterium) (…)”. 

 

 

                                                           
1
 Regulamin prac KOP dostępny jest pod adresem: : www.wup.pl/rpo/dokumenty-programowe/oraz 

www.rpo.wzp.pl/node/1884 
2
 Regulamin prac KOP dostępny jest pod adresem: : www.wup.pl/rpo/dokumenty-programowe/oraz 

www.rpo.wzp.pl/node/1884 

https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/


 

Rozdział 4.3 II Faza oceny 

4.3.1. Faza II – ocena strategiczna polega na 

ocenie wpływu projektu na realizację polityki 

rozwojowej województwa wynikającej ze Strategii 

Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego WZ, 

wojewódzkich strategii i programów sektorowych oraz 

krajowych dokumentów strategicznych, w tym w 

szczególności Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego. W uzasadnionych przypadkach IZ 

RPO może zrezygnować z przeprowadzania oceny 

strategicznej. 

4.3.4. Projekty, które zostaną pozytywnie ocenione 

w ramach kryterium strategicznego, uzyskują 20% 

premię w stosunku do punktacji z oceny kryteriów 

jakości. Oznacza to, że do punktacji, którą uzyskały te 

projekty na ocenie kryteriów jakości, zostanie dodana 

liczba punktów odpowiadająca 20% punktów 

uzyskanych na tej ocenie. 

Rozdział 4.3 II Faza oceny 

4.3.1 Faza II – ocena strategiczna polega na ocenie 

wpływu projektu na realizację Strategii Rozwoju 

Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030, 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego WZ, polityk 

rozwojowych wdrażanych w ramach 

Zachodniopomorskiego Modelu Programowania 

Rozwoju. W uzasadnionych przypadkach IZ RPO może 

zrezygnować z przeprowadzania oceny strategicznej. 

 

 

 

4.3.4 Projekty, które zostaną pozytywnie ocenione  

w ramach kryterium strategicznego, uzyskują 

maksymalnie 30 dodatkowych punktów. . Oznacza to, że 

do punktacji, którą uzyskały te projekty na ocenie 

kryteriów jakości, zostanie dodana odpowiednia liczba 

punktów uzyskanych na etapie oceny strategicznej . 

 

 

Rozdział 4.4 Rozstrzygnięcie konkursu  

4.4.1. Końcową ocenę projektu stanowi suma: 

a) średniej arytmetycznej punktów ogółem z dwóch 

ocen wniosku za spełnianie kryteriów jakości oraz 

b) 20% premii za spełnienie kryterium 

strategicznego, liczonej w stosunku do punktacji z 

oceny kryteriów jakości oraz 

c) premii punktowej przyznanej projektowi za 

spełnianie kryteriów premiujących. 

Rozdział 4.4 Rozstrzygnięcie konkursu 

4.4.1. Końcową ocenę projektu stanowi suma: 

a) średniej arytmetycznej punktów ogółem z dwóch 

ocen wniosku za spełnianie kryteriów jakości oraz 

b) średniej arytmetycznej punktów z dwóch ocen 

wniosku za spełnienie kryterium strategicznego 

c) premii punktowej przyznanej projektowi za spełnianie 

kryteriów premiujących. 

 

Rozdział 4.5.3 Zakres protestu  

4.5.3.2 Zgodnie z art. 54 ust. 3 i 4 ustawy w 

przypadku wniesienia protestu niespełniającego 

wymogów formalnych wymienionych w podpunktach 

a ‐ c oraz f punktu 4.5.3.1, zawierającego oczywiste 

omyłki, IP RPO wzywa wnioskodawcę do jego 

uzupełnienia lub poprawienia, w terminie 7 dni, licząc 

od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem 

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Wezwanie, 

o którym mowa powyżej wstrzymuje bieg terminu, o 

którym mowa w art. 57 ustawy. Bieg terminu ulega 

zawieszeniu na czas uzupełnienia lub poprawienia 

protestu. 

Rozdział 4.5.3 Zakres protestu 

4.5.3.2 Zgodnie z art. 54 ust. 3 i 4 ustawy w przypadku 

wniesienia protestu niespełniającego wymogów 

formalnych wymienionych w podpunktach a ‐ c oraz f 

punktu 4.5.3.1, zawierającego oczywiste omyłki, IP RPO 

wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub 

poprawienia, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania 

wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez 

rozpatrzenia. Zgodnie z art.54 ust.5 ustawy wezwanie,  

o którym mowa powyżej wstrzymuje bieg terminu,  

o którym mowa w art. 57 ustawy. Bieg terminu ulega 

zawieszeniu na czas uzupełnienia lub poprawienia 

protestu. 

 



Informujemy, że również dokonano aktualizacji załączników do Regulaminu konkursu nr 7.10 Wzór 

Listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WZ 2014-2020 

oraz nr 7.18 Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecin, dnia 17.01.2020 r.  


