
 

REJESTR ZMIAN DO: 

Regulaminu naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020  

Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie  

Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym 

 

Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdzia

ł/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany 
Uzasadnienie 

zmiany 

Data 

wprowad

zenia 

1.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskieg

o 

2014 – 2020 

2.1 pkt 1  Zaktualizowano wartość alokacji zgodnie z poniższym zapisem: 

1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 

niniejszym naborze wynosi łącznie 7 000 000,00 EUR (słownie: siedem 

milionów EUR). Na dzień aktualizacji niniejszego regulaminu naboru 

kwota ta w PLN wyliczona w oparciu o kurs Europejskiego Banku 

Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w 

miesiącu poprzedzającym aktualizację wynosi 30 856 000,00 PLN 

(słownie: trzydzieści milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy 

PLN). 
 

W związku ze 

zmianami w 

dokumencie 

„Szczegółowy Opis 

Osi Priorytetowych 

RPO WZ 2014-2020” 

zaistniała 

konieczność 

aktualizacji alokacji w 

naborze. 

2020-08-

12 

2.  Regulamin naboru 

projektów  

w ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskieg

o 

2014 – 2020 

4 pkt 9  W tabeli stanowiącej wykaz wskaźników produktu dodano wskaźnik 

„Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw” zgodnie z poniższym 

zapisem: 

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

L.p. Nazwa wskaźnika i miara Definicja wskaźnika 

5. 

Liczba wspieranych 

nowych 

przedsiębiorstw (CI ) 

Jednostka miary:  

[przedsiębiorstwa]. 

Liczba utworzonych przedsiębiorstw, które 
otrzymały pomoc finansową lub wsparcie 
(doradztwo itp.) z EFRR lub z instrumentów 
finansowanych z EFRR. Utworzone 
przedsiębiorstwo będzie uznane za nowe jeśli nie 
istniało 3 lata przed rozpoczęciem realizacji 
projektu. Przedsiębiorstwo nie będzie uznane za 
nowe jeśli zmianie uległa jedynie forma prawna 
prowadzonej działalności. 

 

W związku ze 

zmianami w 

dokumencie 

„Szczegółowy Opis 

Osi Priorytetowych 

RPO WZ 2014-2020” 

zaistniała 

konieczność dodania 

kolejnego wskaźnika 

produktu  

Jw. 
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3. Regulamin naboru 

projektów  

w ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskieg

o 

2014 – 2020 

4 pkt 14  W tabeli stanowiącej wykaz wskaźników dodano wskaźnik „Liczba wspieranych 

nowych przedsiębiorstw” zgodnie z poniższym zapisem: 

 

Rodzaj 

wskaźnika 
Nazwa wskaźnika 

Wskaźnik należy 

obowiązkowo 

wybrać  

i określić jego 

wartość 

Wskaźnik należy 

wybrać, gdy jest 

adekwatny dla 

projektu  

i określić jego 

wartość 

p
ro

d
u
k
tu

 

5. Liczba wspieranych 

nowych przedsiębiorstw (CI ) 

[przedsiębiorstwa]. 
 x 

 

W związku ze 

zmianami w 

dokumencie 

„Szczegółowy Opis 

Osi Priorytetowych 

RPO WZ 2014-2020” 

zaistniała 

konieczność dodania 

kolejnego wskaźnika 

produktu. 

Jw. 

4.  Wzór wniosku o 

dofinansowanie 

projektu z 

Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w 

ramach Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskieg

o 2014 – 2020 wraz z 

instrukcją wypełniania 

 

Sekcja E.1  Do listy wskaźników dodano wskaźnik Liczba wspieranych nowych 

przedsiębiorstw (CI) (przedsiębiorstwa). 

 

W związku ze 

zmianami w 

dokumencie 

„Szczegółowy Opis 

Osi Priorytetowych 

RPO WZ 2014-2020” 

zaistniała 

konieczność dodania 

kolejnego wskaźnika 

produktu. 

Jw. 


