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• W opisie nale� uwzględnić działania podejmowane w ramach danej pozycji wydatków - w odniesieniu do kategorii wydatkćw wskazanych w pkt 111.C ppkl 4.1-12.4 wprowadzenie zmian w opisie będzie wymagało zmiany umowy o 
dofinansowanie. W odniesieniu do pozostałych kategorii zmiany w opisie mogą wymagać zgody właściwej IP/JW, o ile tak stanowi umowa lub W)1yczntt w ukre!Kł kwslifik.owalnolci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejs� Fundunu Społeczn&go oraz Funduuu Sp6jno4ci 201�2020, bez. pob'2eby zmiany{aneksowania) umowy o dofinansowanie. 
•• Zmiana planowanej kwoty {udziahJ %) wydatków kwaUfikowalnych w danej kategorifz.adaniu nie wymaga zmiany umowy o dofinansowanie, jeteU są spełnłone łącznie następujące warunki: a) w odniesieniu do kategorii wych1tków 
wskazanych pkt.111.C ppkt 1-7 i 9-12.4 nie powoduje zmlaoy zakresu rzeczowego danej kategori, b) nie powoduje przekloczenia odpo'wiednktgo limitu wydatku w danej kategori, c) nie powoduje przekroczenia łącznej kwoty wydatków 
kwalifikowalnych w ramach projektu. 
·- Należy stosować wskafniki z załącZnika pn -zestavłienł& wskatnikłNI do monitorowania postępu rzeczowego Projektu"' ..... Inne kategone 
wydatków 1) Kategorie wyd alków wykraczające 
poza opisane w Wytycznych w zakresie kwalffikowalności wydatków w ramach Europetskiego Funduszu RoZW'oju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w podrozdziałach 6.11 
-6.15, 7 2 - 7 .6, mogą być uznane za kwalifikowane, jeżeli spełniają ogólne warunki kwalifikowalności określone w podrozdziałach 6.1 -6.1 O, a konieczność ich poniesienia wynika bezpośrednio ze s.pecytoo realiZowanego projektu i jeśli 
zostaną wskaz.ana i opisane we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie. 
2) Obowiązek określenia kategorii wydatków wykraczających poza opisane w ww. Wytycznych, spoczywa na IP oraz IW I dokonywana jest w oparciu o analiz, składanych wniosków o dofinansowanie. Do oceny kwalifikowalności wydatków 
w ramach ww. katęgori zastosowanie znajdą postanowienia Wytycznych właściwe dla najblits.zej ,odzajowo kategorii, a w braku takiej kategorii postanowienia podrozdziałU 7 .6 (Roboty budowlane). 
3) W paypedku gdy beneficjent samodZielnie wykonuje całość lub część prac związanych z realizacją przedmiotu projektu, postanowienia podrozdziału 7.6 pkt 3, 4 ,5 ww. Wytycznych stosuje się odpowiednio, natomiast postanowień 
podrozdziału 7.6 pkt 6 nie stosuje się {oznacza to, że mają zastosowanie oclpowiednto postanO'wienia dotyczące realizacji projektu SAmi własnymi, z wyjątkiem obowiązku rozliczania tylko na podstawie kart czasu pracy, a Wjdatki 
poniesłone na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na nagrody I premie oraz koszty ZWiąZane z uriopęm pt'acownika mogą być uznane za kwalifikowalne). 

Opis projektu będzie stanowił załącznik do umowy o dofinansowanie. Z zastrze:2:enlem informacji dotyczącej planowanej kwoty wydatków, oznaczonej indeksem -.. zmiana informacji wskazanych w opisie J)lojektu będzie wymagała 
zmiany umowy o dofinansowenMł. Dlatego w opisie projektu nalefy zamieścić wszystkie infonnacje, które w opini łnstytucji padpisującej umowę o doftnansowanle nie powinny ulec zmianie bez zmiany umowy. Nalety jednocześnie unikać 
nieuzasadnionego wsk&ZY#Bni& bardzo szczegćlowych infom,acji, w zakresie których zmiana nie będDe miała wpływu na realiz:ację celu J)lojektu, a za1em powinna być dopuszczalna bez konieczności aneksowania umowy o 
dofnansowanie 

Poda-owe Informacje o projekcie 

Tytuł projektu: 

Nr projektu 

Podmioty upowatnk>M do 
4 ponoszenia wydatków 

kwalifikowanvch 

4.1 

42 

5 

6 

7.1 

12 

li 

Lp. 

6 

Partnerzy (w rozumieou art. 33 
ustawy wdro.teniowej) 

Inne podmioty upoważnione do 
ponoszena wydalków 
kwaliflkowonych 
(na podstawie podrozdziału 6.4.1 
Wytycmych w zakrosie 
kwslifikowalno�d wydatków w 
ramach E1Hop&jskktgo Funduszu 
Rozwoju R�lłlnego, 
Europejslóego Funduszu 
Spolecznego oraz. Funduszu 
SpójnoJc/na 11119 201�2020) 

Cele projektu (op/$ za po'"°""

wske1nJk6w rezultatu 
bezpo§�)-

lokalizacja projektu 

Podstawowe d•ne finansowe 

Planowany całkowity koszt 
realizacji Projoktu (PLN) 

Wysokość dofinansowania 
ogólem (PLN] 

Zaluw rzec:zawy 

Zadanie 

Zadanie 1 

Zadanie 2 

Zadanie 3 

Zadanie 4 

Z.adanieS 

Zadanie 6 

Budowa publicznego tenninalu promowego w Porcie Gdynia 

POIS.03.02.00-00-0015/17 

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 

nie dotyczy 

Głównym celem projektu jest budowa nowego publicznego terminalu promowego we wschodniej części Portu Gdynia, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, umotli'Mając:ego sprawną obsługę 
ładunkbN i pasaterbN oraz poprawę dostępności transportowej portu. Rezultatem będzie obsługa większych promów (ponad 180 m długośet) nil jest to możliwe w obecnym terminalu. 

Inwestycja zlokalizowana jest w Gdyni, która jest miastem na prawach poYMtu pok).tonym w Polsce północnej w województwie pomorskim nad Zatoką Gdańską 

221 797 436,94 zł Maksymalna kwota wydatków kwalilkowalnych [PLN) 145 <ł56 713,59 zł Stopa dofinansowane 80.32 

116 637 t 37.67 zł 

Nazwa zlKfanlll Opis działall planowanych do re•łizacjl w ramach wskaunych zadań/czas 
reallzacjllpodmlot dzLal•n1a 

Wydatki rzeczywiście Wydłltkl rozllcane 
ponoozono (Tak/Nie) ryczałtowo (Tak/Nie) 

Prace rozbiórkowe budynków w ramach 
udania ·Budowa pubłicznego tenninalu w 

Porcie Gdynia• 

Nadzór inwestorski nad pracami 
rozbiórkowymi w ramach zadania "'Budowa 

pubłicznego terminalu w Porcie Gdynia" 

Nadzór autorski nad pracami 

Rozbiórka pięciu budynków przy Nabrzeżu Polskim i zapewnienie cią;llości zasilania zasilenia 
elektrycznego w związku z rozbiórką stacji transformatorowej T-121. 

Nadzór inwestorski prowadzony dla prac rozbiórkowych budynków na terenie terminalu 
promowego 

TAK 

TAK 

rozbiórkowymi w ramach zadania "Budowa Nadzór autorski prowadzony dla prac rozbiórkowych budynków na terenie temiinalu promowego TAK 
publicznego terminalu w Porcie Gdynia• 

Roboty budowlane w ramach zadania 
·przebudowa układu komunikacyjnego do 

wschodnłej części Portu Gdynia� 

Nadzór inwestorski w ramach zadania 
·przebudowa układu komunikacyjnego do 

wschodniej części Portu Gdvnia� 

'PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W OBRĘBIE WĘZŁA OFIAR GRUDNIA 70: 
-Na w1ocie zach. z ul. Janke Wiśniewskiego na Węzeł Ofiar Grudnia 70 budowa dodatkowego 

pasa ruchu w lewo oraz Wfdłutente tStniejącego pasa ruchu w lewo: 187 m; 
-Na wlocie półn. Al. Solidarności na Węzeł Ofiar Grudnia 70 budowa dodatk:owego pasa ruchu w 

prawo: 35 m; 
-Na wlocie ul. Połsldej na Węzeł Ofiar Grudnia 70 umo21iwienie ruchu dwoma pasami w prawo 
poprzez wydh.J:2:enie pas6w dla tej relacji oraz wykonanie pachwiny w rejonie istniejącej studni 

teletechnicznej: 25 m; 
-Prowadzenie trasy pieSZQ-fOWe rowej po istniejącej infrastrukturze na odcinku od Węzła Ofiar 

Grudnia
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-wykonanie i przebudowa wpustów kanalizacji desz:czowej wraz z przykanalikami: 
-przebudowa kabli elektroenerg.; 

-przebudowa sygn. świetlnej wraz z kan. kablową; 
-przebudowa trakcji trolejbusowej: 

-wykonanłe przebudowy kan. telekom., wymiany kabli światłowodowych w sstnlejącej kan. 
telekom.; 

.przebudowa oś'Metlenia zewnętrznego; 
.zabezpieczenie kolidującego uzbrojenla terenu w zakresie br. sanlt. 

Nadzór inwestorski w ramach r
�i:::
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wy układu komunikacyjnego do TAK 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

NIE 

/ 
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Nadzór autorski w ramach zadania Nadzór autorski w ramach robót budowlanych dot. prze budo� układu komunikacyjnego do 7 Zadanie 7 �przebudowa układu komunikacyjnego do wschodniej części Portu Gdynia TAK NIE 
wschodniej części Portu Gdynia� 

8 Z.adanie8 Opłaty roczne za użytkowanie gruntów Opiaty roczne za użytkowanie gruntów Urzędu Morsl(jego TAK NIE Urzedu Morsi.-<Ano 

BUDYNKI I OBIEKTY: 
• Dworne Odpraw Terminalowych, połączony z pomostem komunikacji pasa1:erćwskiej z 

promami 
• Budynek magazynowy, mający funkcję administracyjną i kontroli granłCzno-celnej 

• Pomost Komunikacji Pasażer6wskiej wraz z Łącznikiem ruchomym, do dostępu pasaterł,,N ne 
prom 

• Bramy wjazdowa i wyjazdowa na/z terminalu 
• Rampy Dolna i Górna do wjazdu pojazdlJN na prom 

• Estakada Najazdowa -dojazd na rampę gómą 
'PLACE POSTOJOWE I PARKINGI: 

• Plac nr 1 pa:ed Check-ln dla samochodów osobowych 
• Plac nr 2 przed Cheek-ln dla samochodów ciężarowych 

• Plac GlóNny dla samochodów 

Roboty budowtane w ramach zadania • Plac General Cargo/ lntermodal - do obsługi naczep intermodalnych typu .unattended·. 
• Parking nr 1 (typu .kiss&ride" J)(Zed Terminalem) 9 Zadanie 9 "Budowa publicznego terminalu w Porcie • Parking nr 2 (parking przy Kapitanacie) TAK NIE 

Gdynia" ·PRZEBUDOWA NABRZE.ŻA POLSKIEGO I NABRZE2.A FINSKIEGO w zakresie umożliwiającym 
przeniesienie obciążeń od dobijania I cumowania promów, w tym: przebudowa konstrukcji 

Nabrzeta Polskiego wraz z linią odbojową i cumowntezą oraz wymiana odbojnic na Nabrzetu 
Fińskim. 

'PRZEBUDOWA TORÓW I ROZJAZDÓW KOLEJOWYCH no długości 7• 1,27 m, dla utrzymania 
połączenia II strefy Nabrzeta Polskiego I Fińsłuego z I strefą Nabrzeża Francuskiego. 

'PRZEBUOOWA I BUOOWA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ ORAZ NIEZBĘDNYCH 
INSTALACJI NAZIEMNYCH, UZBROJENIE TERENU W SIECI I PRZYU\CZA, w tym budowa 

punktów odbioru ścieków ze statków Ofaz zasilania statków w energfę elek1ryczną z lądu wraz z 
niezbędną infrastrukturą. 

'BUDOWA WlĄCZENIA RUCHU DROGOWEGO Z TERMINALU PROMOWEGO do Istniejącej 
infiastruktury drogowej wraz z uwzględnłeniem komunikacji pubłicznej na placu przed 

terminalem; 
'OGRODZENIE. SZLABANY, BRAMY. 

Nadzór ilwestorski w ramach zadania 
10 Zadanie 10 "Budowa pubłicznego tenninalu w Porcie Nadzór ff'!Westorski prowadzony dla robót budowtnaych dot. budowy tenninalu promowego TAK NIE 

Gdynia" 

Nadzór autorski w ramach zadania 
11 Zadante 11 ·eudowa publicznego terminalu w Porcie Nadzór autorski prowadzony dla robót budowtnaych dot. budowy termn&lu promowego TAK NIE 

Gdynia· 

W ramach działań informacyjno-promocyjnych planuje się następujące działania: 
1.T ablice informacyjne 
2.Tablk:e pamiątkowe 
3.Strona internetowa 

12 Zadanie 12 DZiałania informacyjno-promocyjne 
4.Produkcja prezentacji multimedialnej (flash) 

5.Promocja w internecie (banery· portale branżowe/regionalne, teksty/filmy w mediach TAK NIE 
społecznościowych) 

6.0głoszenia prasowe 
7.listownik i broszura informacyjna 

a.Konferencja informacyjna otwierająca 
9.Event zamytc;ający 

Ili Zalun tlnantOWy 

A Wydatki rzeczywlkle ponoszone 

Opis dZiałań podejmowanych w ramach Wydatki ogółem Wydotkl Dofinansowanie Lp. Kategoria wydatków Nazwa kosztu kwaliflkowalno (PLN) ponoazonych wydatków • (PLN)-
-

(PLN)-
Zidanie 1 WvnlłQrodzenłe za oaracowanNI Dlłln6w I kt6w 

Opracowanie lub aktualizacja studium wykonalności, KIP/Raport o o odziaływaniu na 
1 Przygotowanie projektu dokumentacji związanej z przygotowaniem środowisko, dokumentacja techniczna i finasnowa. (w 4 820 4S9,00 0,00 0.00 

projektu tvm analizy onklM 
ISUMA 4 820 459 00 O 001 O 00 

Zadanłe 2 Prace romf�owe w ramaeh �•ni• "Budowa tennlnalu promowlSUU" 

Rozbiónc.a pięciu budynków przy Nabrzeżu Rozbtófka pięciu budynków przy Nabrzetu Polskim i 
1 Roboty budowlane Polsk.im w ramach zadania ·eudowa zapewnienie ciągłości zasilania zasilania elektrycznego 2 166 030,00 1 443 S76,74 1 1S9 543.41 

terminalu promowego· w ZWiązku z rozbiórką stacji transformatorowej T-121. 
SUMA 2 166 030 00 1 .UJ 576 1• 1 159 5•341 

Zad•nM 3 N•dz6r lnwnto„kJ w remach nrar. rozblórknwvch w ramach zadania "Budowa tennłnału oromow......,"' 

Nadzór inwestorski w ramach prac 
1 Zarządzanie projektem rozbiórkowych budynków na terenie Nadzór inwestorski w ramach prac rozbiórkowych pięciu 

7 3BO,OO 4 Q18,50 3 950,75 terminalu promowego w ramach zadania budynków przy Nab. Polskim 
"Budowa terminalu oromoweao" 

SUMA 7 380 00 018 50 3 950 75 
Zadanie 4 Nadzór autorski w ramach prac rozblórkowveh w ramach zadania "Budowa tennln1lu 1Komow•vo" 

Nadzór autorski w ramach prac 
1 Zarządzante projektem rozbiórkowych budynków na terenie Nadz6f autorski w ramach prac rozbiórkowych pięciu 

2 460,00 1 639,50 1 316,92 terminalu promowego w ramach zadanie budynków przy Nab. Polskim 
"Budowa terminalu DrOmoweoo· 

SUMA 2 460 00 1 839 50 1 318 92 
ZadanNI 5 Robotv budowlane w ramach udania "'Przebudowa układu komunikacyjnego do wschodnMj cztłci Portu Gdynia" 

1.Na wlode zach. z ul. Janka Wiśniewskiego na Węzeł 
Ofiar Grudnia 70 budowa dodatkowego pasa rvchu w 
lewo oraz wydlutenie Istniejącego pasa ruchu w lewo. 
2.Na wlocie póln. Al. Soltdarności na Węzeł Ofiar 
Grudnia 70 budowa dodatkowego pasa ruchu w prawo. 
3.Na wlocie ul. Polskiej na Węzeł Ofiar Grudnia 70 

Roboty budowlane w ramach zadania umotliwienie ruchu dwoma pasami w prawo. 
Roboty budowlane ·przebudowa układu komunikacyjnego do 4.Prowadzenie basy pieszo-rowerowej po tStntejącej 

wschodniej części Portu Gdynia" infrastrukturze na odcinku od Węzła Ofiar Grudnia 70 
do Ronda Kar1skrona. 
5. Wykonanie I przebudowa wpustów kanalizacji 
deszczowej, telekomunikacyjnej, przebudowa 
oświettenia zewnętrznego, zabezpieczenie kolidując�o 
uzbrojenia terenu w zakresie branty sanitarnej. 

SUMA 
Zadanie 6 Nadzór inwestorski w ramach udania "'Przebudowa układu komunikacYineao do wschodnie' czdci Portu GdvnMt'"' 

Nadzór inwestor$ki w ramach zadani., Nadzór Inwestorski w trakcie prowadzonych robót 
1 Zarządzanie projek1em •przebudowa układu komunikacyjnego do budowlnaych dot. J)(Zebudowy układu komunikacyjnego 

wschodniej części Portu Gdynia· do wschodniej części Portu Gdynia 

SUMA 
Zad.anie 7 Nadzór autorski w ramach zadani.a -przebudowa układu komunikacviTH o do wschodniej cztści Portu Gdynia· / 

Nadzór autorski w ramach zadania Nadzór autorski w trakcie prowadzonych robót 
1 Zarządzanie projektem �Przebudowa układu komunikacyjnego do budowlnaych dot. przebudowy układu komunikacyjnego 

wschodniej części Portu Gdynia· do wschodniej części Portu Gdynia 

SUMA 

,� .. 
\ 

214 



Załącznik nr 7 do umowy nrPOIS.03.02. 00--00--0015/17--00 z dnia /'6 oC. J=,rt/

Zadanie a Onunv roczne za utvtkowanie aruntów Urztdu MorskaeQo 
1 Zakup gruntów Opłaty roczne za u.tytkowanifl gruntćw Opłaty roczne za użytkowanie gruntó.Y Urzędu 108 152.00 106 152,00 Morsk� 

SUMA I 106 152 00 106 152 00 
Z.danie 9 RobotY budowl•M w ramach bud terminalu oromowaoo 

1.Budowa budynków, obiektów, placów postojowych i 
parkingów. 
2.Przebudowa Nab. Polskiego I Fii'mtego. 
3.Przebudowa torów i rozjazdów kolejowych. 

Roboty budowlane terminalu promowego 4.Przebudowa i budowa infrastruktury podziemnej oraz 
1 Roboty budow1ane w ramach zadania· Budowa te«ni'lalu instalacji naZiemnych. Uzbrojenie terenu w przyłącza. 

promowego· 5.Budowa włączenie ruchu drogowego z terminalu 
promowego. 
6. Ogrodzenie, szlabany, bramy. 

SUMA 208 242 475 59 
Z.adanJe 10 Nadzór łnwHtorskl w ramach udani.a •euctowa terminalu promowaao" 

Nadzór inwestorski w ramach zadania Nadzór irrNestorski w trakcte prowadzonych robót 
Zarządzanie projektem ·eudowa terminalu promowego· budowlanych dotyczących budowy terminalu 

promoweoo. 
SUMA 

ZadanMI 11 Nadzt>r autorski w ramach udania ""Budowa tennłnalu promowego• 

Nadzór autorski w ramach zadania Nadzór autorski w trakcie prowadzonyeh robót 
1 Zarządzanie projektem ·Budowa terminalu promowego· budowlanych dotyczących budOW)I terminalu 

oromoweao. 
SUMA 

Zadanie 12 Oz.lałania informacvino-ł)romocyjne 
1.VVykonanie tablic informacyjnych, pamiątkowych. 
2.Produkcja prezentacji multimedialnej (flash}. 

1 lnformaCJa i promocja Działania informacyjno-p(omocyjne 
3.Promocja w intemede. 
•.Ogk>szenia prasowe. 
5.Wykonanie listownika i broszury informacyjnej. 
6.Konferencja infOJmacyjna otwierająca. 
7.Event zamVkal�. 

SUMA 

Maksymałna kwota wydatków na ·z.an.tdzanie projektem„ zgodnie z �cznikiem nr 15 Szcngólowe warunlcl kwallfllt.owalnŃC/ ll:oszt6w pośrednich, nadzoru nad 
robotami budowlanymi oraz wld•du ,wplenlftnego w ramach Programu Op.racyjnego lnfrastnlktura I środowisko M lat• 201�1020. 

OGÓŁEM w projekcie (wyda1kl n:eczywiłcle ponoszne) 

B Wycllltl<I ponoszone w ramach zadań 

Zadanie 

1 Opracowanie planów i projektów 

2 Roboty budowlane w ramach zadania ·eudowa terminalu promowego w Porcie Gdyn;a· 

3 Roboty budowtane w ramach zadania ·eudowa układu komunikacyjnego do wschodniej części Portu Gdynia• 

4 
Nadzory w trakcie prowadzonych robót budowtanych 

5 
Utytxowanie gruntów Urzędu Morskiego 

• 

Informacja i promocja 

Ogółem w projekcie (SUMA) 

C Wydatki ponoszone w ramach kategorii wydatków 

Kategoria wydatków 
IKategone dotyc14ce zaaań w projekc•, asa 1Ctorycn zmian.a OptSU dz.aałan NIE WYMAGA zmiany umowy o aofinansowan1e w •om• 
aneksu lmote ...._ ..... at znod\j włałc._. łPJIW\: 

1 Robotybudowlane 

2 Zakup środków tJwałych i wartości nklmaterialnych i prawnych zainstalowanych na stale w projekcie 

3 Ozjałania informacyjne I promocyjne 

Kategorie dotycZ4ce zadań w pro;.kc.ie, dla których zmiana opisu działań WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w formie aneksu: 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

6 

7 

8 

10 

11 

Zakup nieruchomości· nabycie nieruchomości lub nabycie prawa wiecZystego utytk.owania nieruchomości (limit) 
Lakup merucno�a- na�e innych lJUllUW prawnych do nierucnOnMiCI (np. ogramczone prawo rzeczowe, najem, dziertawa, 
uh'tkowanie, ........i.., za .... -\ (�mit) 

=:;::e�:;:h��::tfs,!° 
przewidzsane przepisami f)ł'awa krajowego (np. dodatki l'Włększające odszkodowanie za 

Zakup nieruchomości· obowiązkowy wykup nieruchomości wynłkający z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania (Hmit) 

Zakup nieruchomości � wnleskmie nieruchomości jako '#kładu niepieniężnego (limit) 

Zakup nieruchomości • adaptacja lub remont budynku lub budowli nabytych w ramach wydatka.+ł kwalrfikowalnych 

Zakup nieruchomości - wydatki związane z nabyciem nieruchomości 

I Zakup nieruchomości - ocfsz.kodowania wynikające z ustanowienia obszaru ograruczonego u.tytkowania, mez:wiązane z KOniecznosaq 
lwut.unu nieruchomości 
Zakup środków trwałych l wartołci nMmaterialnych i prawnych nie zainstalowanych na stale w projekcie 

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości nłematerialnych i prawnych 

Leasing I inne techniki finasowania nie powodujące przen�enła prawa własności lub natychmiastowego przeniesienia prawa własności 

Wkład nłepianiężny (bez uwzgłędnlenla w1<1adu w posłaci nleruchomo!c,) (limit) 

Przygorowanle projeł<tu 

Nadzór nad robotami budowianymi 
Inne kategorie wydatków (UWAGA! Szczegółową nazwę kategorii nalety wpisać przed nazwą kosztu np. Olgłtaliz:acja - zlecenie usługi 
diaitallzac·i zbiorów bibłiotecznvchl ...... 

Koszty połrednil • zmiana opisu dzl.alałii WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w formie aneksu! 

12.1 Zarządzan'8 projektem. koszty ogólne (limit) 

12.2 Zarządzanie projektem • wydatkl osobowe Oimit) 

12.3 
Zarządzanie projektem • koszty związane z wykorzystaniem systemÓW informatyc:z.nych wspomagł!jaeych zarządzanłe i monitorowanie 
(lwnM) 

12.4 Zarządzanie projektem - pozostałe Wfdatki Z\lt'lą.Zane z przygotowaniem łub realizacją projektu (limit) 

221 797 436,94 

Wydatki ogółlltm 
IPŁN1-

4 820 459,00 

106 152.00 

221 797 436,94 

Wydatki ogółem 
_/Pl NI-

106 152,00 zł 

4 820 459,00 zł 

145 456 713.59 

Wydatki 
1 ._. .. ,w.1r-...1 ..... fPLN1 

0,00 

106 152,00 

145 456 713,59 

Wydatki 
ir-.11lffikowalne JPLN1 

106 152,00 zł 

0,00 

� 
314 

85 285,89 

85 265 89 

116 837 137.67 

Oof-.nan.owanJe 
IP' w,-

0,00 

85 285,89 

116 837 137,67 

Udział% .. 

100% 

0% 
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D Wydatki ponoszone w n,mach kategorii wydatków podlegaJ�cych llmltom 

Kategoria wydatków podiegaj-ca limitom Wydatki 
Udział%•• kw•lłfikowalne -

Wydatki poniesione na zakup nieruchomości 0,07% 
106152,00zt 

Wkład rzeczowy (wkład niepienlttny ogółem) 
Crou.-ftnancłna 
Zarz.adzanie k1em•ko 'DOŚNdnie 

IV Sttuktun, wtasnołcl mal1tku wvrworzoneao w n,mach orolektu 
ZMPG SA uzyskał decyzje, uzgodnienia oraz zawarł umowy i porozumienia z podmiotami wymaganymi dla uzyskania praw do dysponowania gruntami i umożliwiającymi przepcowadzenie prac budowtanych.lnfrastrutura 
wybudowana w ramach zadania "Budowa terminalu promowego w Porcie Gdynia" będzie własnością beneficjenta i będDe Zillrządzana bezpośrednio przez ZMPG SA 
Wybudowane przez beneficjenta w ramach zadania "Przebudowa układu komunikacyjnego do wschodniej części Portu Gdynia" obiekty stanowiące obce środki trwale zostaną nieodpłatnie przekazane na własność gminie po 
upływie okresu trwałości projektu. 

V 
Sposób wykorzyaunla maJ�tku wytworzonego w ramach projektu w okresie reallzacJI proJel(tu oraz w okresie 6 lat od daty platno6cl końcowej (w przypadku uznania VAT za 
wydatek kwallllkowalny, nalety równie! oplsat sposób wykorzyatanla maJ�tku pod 1<11tem kwallllkowalnołcl VA n 

Infrastruktura wybudowana w ramach zadania nr 1 *Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia* będzie własnością Beneficjenta. Utrzymanie dróg po realllacji i w okresie trwałości projektu wykonanych w 
ramach zadania *Przebudowa układu komunikacyjnego do wschodniej części Portu Gdynia* jest usankcjonowante w Umowie drogowej nr ZD/1651\JR/8·012017 z dnia 29.0320171., kt6ła stanowi porozumienie z dysponentem I 
zarządcą Infrastruktury. Stronami umowy są: Beneficjent oraz Gmina Miasta Gdyni. 
Trwałość projektu zostanie zachowana zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ł Rady (UE) nr 1303/2013. 
a)Nłe zostanie zapł'Zestana działalność lub relokowana poza obs.lar wsparcia PO, 
b)Nie nastąpi zmiana �sności elementu współfinansowanej Infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi pubUcznemu ntenaletne korzyści, 
c)Nie nastąpi istotna zmiana wpływająca na charak1er projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów. 
d)Nie nastąpi przeniesienł8 działalności poza obszat UE w okresie 1 O lat od daty płatności końcowej. 
ZMPG SA posiada bezterminowe nieodpłatne utytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, k16fy Jest większościowym udziałowcem Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., więc nfEI istnieje ryzyko zmiany utyUcującego. 
Pozostałe grunty Skarbu Państwa znajdują Słę w użytkowaniu innych podmtOtbN, ij.: Urzędu Morskiego w Gdyni i PKP SA Część znajduje się na gruntach własnych Miasta Gdyni. Tę część utrzymania trwałości reguluje WN. 
umowa drogowa. 
Beneficjent zapewni tfwałość projektu w oparciu o uzyskiwane przychody. Opłaty portowe są w całości przeznaczane na utrzymanie, modernizację i rozbudowę infrastruktury portowej. Natomiast znacząca część przychodów 
pochodzi tak.te z usług najmu nieruchomości świadczonych przez ZMPG S.A. 

VI Uzasadnienia faktvczne I orawne kw1llllkow1lnoścl ooaatku od towarów I usług VAT (Jeill VAT iest kwallllkowalny w oro,ekclel 
Podatek VAT naliczony od poniesinych nakładów inwestycyjnych podlega odliczeniu. Beneficjent uzyskuje zwrot od podatku VAT zgodnie z obowizującą Ustawa o podatku od towarów U$ług. 
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