
 

 
 

 
REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020,  
Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie  
Działanie 1.1  Projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorstw  
Typ projektu  2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej,  Wersja 1.0 
 

Lp. 
Nazwa 

dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany Uzasadnienie zmiany 
Data 

wprowadzenia 

1. 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.1, 

wersja 1.0 

z 27 listopada 

2017 r. 

Rozdział 1,  

Podrozdział 1.1  

punkt 1  

 

str. 9 

Zapis: 

Projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach konkursu muszą być 

zgodne z zapisami RPO WZ, SOOP (wersja 25.0) oraz niniejszego regulaminu 

(dokumentami dostępnymi na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl) w zakresie 

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie RPO WZ, 

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. 

Zmieniono na: 

Projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach konkursu muszą być 

zgodne z zapisami RPO WZ, SOOP (wersja 26.0) oraz niniejszego regulaminu 

(dokumentami dostępnymi na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl) w zakresie 

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie RPO WZ, 

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. 

 

Zmieniono zapis w celu 

uwzględnienia odpowiedniej wersji 

SOOP. 

 

29.01.2018 

2. 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.1, 

wersja 1.0 

z 27 listopada 

2017 r. 

Rozdział 1, 

Podrozdział 1.2 

punkt 22 

 

str. 12 

Zapis: 

Prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 

rozwojowych będących rezultatem projektu przysługują partnerom w proporcji 

odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów 

kwalifikowalnych badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i 

kosztów prac przedwdrożeniowych. Umowy zawarte z podwykonawcami nie 

mogą naruszać powyższej reguły. 

Opatrzono przypisem: 

W przypadku gdy w projekcie badawczym powstanie kilka 

W celu doprecyzowania zapisów 

dokumentacji konkursowej 

zmieniono zapis. 

 

29.01.2018 
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technologii/rozwiązań, które mogą same w sobie stanowić odrębny przedmiot 

praw majątkowych, proporcja ta powinna dotyczyć osobno każdego z praw 

majątkowych. 

3. 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.1, 

wersja 1.0 

z 27 listopada 

2017 r. 

Rozdział 2, 

Podrozdział 2.4 

 

str. 20 

Zapis: 

1. W przypadku dużych przedsiębiorstw, zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. istnieje konieczność uwzględniania dochodu w projektach.  

2. Wnioskodawcy składający projekt generujący dochód, tj. projekt, którego 

całkowity koszt kwalifikowalny przekracza 1 mln EUR, obejmujący inwestycję 

w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom bezpośrednio 

ponoszonym przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za 

sobą sprzedaż gruntów lub budynków, lub dzierżawę gruntów, lub najem 

budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenia, dla których wartość 

bieżąca przychodów przewyższa wartość bieżącą kosztów operacyjnych w 

danym okresie referencyjnym, są zobligowane do skorygowania kosztów 

kwalifikowalnych zgodnie ze stawką ryczałtową wynoszącą 20%. Do 

przeliczenia równowartości 1 mln euro należy zastosować kurs wymiany 

EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych 

Narodowego Banku Polskiego (tabela: kursy średnioważone walut obcych w 

złotych), z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku o dofinansowanie.  

3. Szczegółowe zapisy dotyczące dochodów w projekcie określa dokument, pn. 

„Zasady dotyczące wykazywania oraz monitorowania dochodów związanych 

z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” stanowiący załącznik do 

umowy o dofinansowanie. 

Zmieniono na:  

1. W przypadku projektów generujących dochód7 realizowanych przez duże 

przedsiębiorstwa oraz takich, w których partnerem jest duże przedsiębiorstwo 

i/lub jednostka naukowa8, konieczne jest zastosowanie przepisów 

dotyczących generowania dochodu7 (zgodnie z art. 61 rozporządzenia 

ogólnego). Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 61 ust. 7 lit.b rozporządzenia 

ogólnego obowiązek monitorowania dochodu nie obejmuje projektów, których 

całkowity koszt kwalifikowalny nie przekracza 1 mln EUR (w przypadku 

projektów realizowanych przez partnerstwa uwzględnia się koszty 

kwalifikowalne lidera i wszystkich partnerów).  

2. Do przeliczenia równowartości 1 mln euro należy zastosować kurs wymiany 

EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych 

W celu skorygowania 

i ujednolicenia zapisów 

dokumentacji konkursowej 

zmieniono zapis. 

 

29.01.2018 
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Narodowego Banku Polskiego (tabela: kursy średnioważone walut obcych w 

złotych), z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku o dofinansowanie.  

3. Zgodnie z art. 61 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego IZ RPO WZ podjęła 

decyzję o zastosowaniu do obliczania dochodu projektu zryczałtowanej 

procentowej stawki dochodów określonej przez Komisję Europejską dla 

sektora lub podsektora właściwego dla danego projektu.  

4. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/1516 z 

dnia 10 czerwca 2015 r. zryczałtowana procentowa stawka dochodu dla 

projektów w sektorze badań, rozwoju i innowacji (sektor B+R) wynosi 20%. 

5. W przypadku projektów, o których mowa w ustępie 1 wydatki kwalifikowalne 

muszą zostać skorygowane we wniosku o dofinansowanie przy zastosowaniu 

przyjętej stawki ryczałtowej. Przy czym w przypadku projektów, których 

całkowity koszt kwalifikowany przekracza 1 mln euro, a które częściowo 

objęte są formami pomocy publicznej zwolnionymi z obowiązku 

monitorowania dochodu (pomoc dla MSP, pomoc de minimis), zasady 

dotyczące korygowania wydatków kwalifikowalnych z uwzględnieniem 

przyjętej stawki ryczałtowej należy zastosować do części nieobjętej formami 

pomocy zwolnionymi z obowiązku monitorowania dochodu. 

6. Zastosowanie stawek zryczałtowanych eliminuje konieczność monitorowania 

dochodu.  

7. Przyjęcie metody zryczałtowanej stawki procentowej przez Instytucję 

Zarządzającą oznacza, że ma ona zastosowanie dla wszystkich projektów 

generujących dochód realizowanych w ramach działania 1.1 RPO WZ 2014 – 

2020.  

8. W przypadku pojawienia się dochodu w fazie operacyjnej projektu (po jego 

zakończeniu), który na etapie zawarcia umowy o dofinansowanie nie stanowił 

projektu generującego dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 

1303/2013, beneficjent zobowiązany jest do poinformowania o tej sytuacji. W 

pierwszej kolejności zbadane zostanie, czy fakt ten można wiązać z 

naruszeniem zasad dotyczących trwałości projektu. Zgłoszeniu powinien 

podlegać przede wszystkim taki dochód, którego wystąpienie sprawi, że dany 

projekt wejdzie w reżim art. 61 rozporządzenia 1303/2013. W przypadku 

przekazania przez beneficjenta informacji o takim dochodzie, konieczne 

będzie dokonanie ponownego obliczenia wartości dofinansowania przy 

zastosowaniu metod obliczania wartości dofinansowania przyjętej do 

działania (zryczałtowanej stawki procentowej). 

9. Szczegółowe zapisy dotyczące dochodów w projekcie określa dokument, pn. 
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„Zasady dotyczące wykazywania oraz monitorowania dochodów związanych 

z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” stanowiący załącznik do 

umowy o dofinansowanie.  

 
7 

Dochód –  w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 oznacza wpływy środków 
pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi 
zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za 
użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, 
pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego 
poniesione w okresie odniesienia. Oszczędności kosztów operacyjnych osiągnięte przez operację 

są traktowane jako dochody, chyba że są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji 
operacyjnych. 
8
 Zgodnie z art. 61 ust. 8 lit. a i b rozporządzenia ogólnego obowiązek monitorowania dochodu 

nie obejmuje projektów, w których udzielone dofinansowanie stanowi w całości pomoc publiczną 
dla MŚP lub pomoc de minimis.     
9 

Należy mieć na uwadze, że zapisy rozdziału 2.4 mają również zastosowanie w odniesieniu do 
projektów o charakterze nieinwestycyjnym, które podlegają przepisom art. 61 rozporządzenia nr 
1303/2013, w zakresie który odnosi się do sposobu określania poziomu dofinansowania 
i monitorowania dochodu generowanego przez te projekty. 

4. 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.1, 

wersja 1.0 

z 27 listopada 

2017 r. 

Rozdział 3, 

Podrozdział 3.2  

punkt 1  

litera c) 

 

str. 24 

Zapis:  

c)  jest zgodny z RPO WZ, SOOP (wersja 25.0), niniejszym regulaminem oraz 

innymi dokumentami, do których stosowania zobowiązał się 

wnioskodawca/beneficjent, 

Zmieniono na:  

c)  jest zgodny z RPO WZ, SOOP (wersja 26.0), niniejszym regulaminem oraz 

innymi dokumentami, do których stosowania zobowiązał się 

wnioskodawca/beneficjent, 

 

Zmieniono zapis w celu 

uwzględnienia odpowiedniej wersji 

SOOP. 

29.01.2018 

5. 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.1, 

wersja 1.0 

z 27 listopada 

2017 r. 

Rozdział 3, 

Podrozdział 3.5  

punkt 1 podpunkt 1 

litera d) 

 

str. 27 

Zapis:  

d) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty wiedzy i 

patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez 

źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji wykorzystywanych 

wyłącznie na potrzeby projektu. 

W ramach niniejszej kategorii kwalifikowalne są koszty związane z nabyciem od 

jednostki  naukowej, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki lub spółki celowej, o której mowa w art. 86a lub art. 86b 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym takich wydatków 

jak: (…) 

Zmieniono na:  

d) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty wiedzy i 

patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez 

źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji wykorzystywanych 

W celu doprecyzowania zapisów 

dokumentacji konkursowej 

zmieniono zapis. 

 

29.01.2018 
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wyłącznie na potrzeby projektu. 

W ramach niniejszej kategorii kwalifikowalne są koszty związane z nabyciem 

tylko od jednostki  naukowej, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki lub spółki celowej, o której mowa w art. 86a lub 

art. 86b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym takich 

wydatków jak: (…) 

6. 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.1, 

wersja 1.0 

z 27 listopada 

2017 r. 

Rozdział 3, 

Podrozdział 3.5  

punkt 1 podpunkt 2 

litera a) 

 

str. 28 

Zapis: 

a) koszty osobowe dotyczące personelu projektu zatrudnionego w oparciu o 

Kodeks pracy, rozumiane jako:  

- koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innych osób 

zaangażowanych w zarządzanie projektem i jego rozliczaniem (zatrudnionych 

przez wnioskodawcę, partnera), o ile to zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji 

projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji 

służbowych, 

- koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do 

reprezentowania wnioskodawcy, partnera, zakresy czynności których nie są 

przyporządkowane wyłącznie do obsługi projektu, np. kierownika jednostki), 

- pozostałe koszty personelu zaangażowanego przez wnioskodawcę, partnera 

na potrzeby funkcjonowania jednostki do obsługi administracyjnej, kadrowej, 

finansowo - księgowej, prawnej, który poza bieżącą działalnością w ww. 

zakresie jest wsparciem w związku z realizowanym projektem. 

Zmieniono na: 

a) koszty osobowe dotyczące personelu projektu zatrudnionego w oparciu o 

Kodeks pracy, rozumiane jako:  

- koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innych osób 

zaangażowanych w zarządzanie projektem i jego rozliczaniem (zatrudnionych 

przez wnioskodawcę), o ile to zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, 

w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji 

służbowych, 

- koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do 

reprezentowania wnioskodawcy, których zakresy czynności nie są 

przyporządkowane wyłącznie do obsługi projektu, np. kierownika jednostki), 

- pozostałe koszty personelu zaangażowanego przez wnioskodawcę, na 

potrzeby funkcjonowania jednostki do obsługi administracyjnej, kadrowej, 

finansowo - księgowej, prawnej, który poza bieżącą działalnością w ww. 

zakresie jest wsparciem w związku z realizowanym projektem. 

W celu skorygowania 

i ujednolicenia zapisów 

dokumentacji konkursowej 

zmieniono zapis. 

 

29.01.2018 
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7. 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.1, 

wersja 1.0 

z 27 listopada 

2017 r. 

Rozdział 7, 

Podrozdział 7.2, 

Punkt 10, 

Tabela 1 

 

Str. 39 

Dotychczas: 

W Tabeli 1 ocena kryterium 1.2 Zgodność z typami projektów przewidziana była 
na etapie oceny wstępnej (oceniający: Pracownik). 
 
W Tabeli 1 ocena kryterium 1.3 Kwalifikowalność projektu przewidziana była 
zarówno na etapie oceny wstępnej (oceniający: Pracownik), jak i na etapie 
oceny merytorycznej I stopnia (oceniający: Pracownik/Ekspert). 
 

 

Zmiana: 
W Tabeli 1 przewidziano ocenę kryterium 1.2 Zgodność z typami projektów na 

etapie oceny merytorycznej I stopnia (oceniający: Pracownik/Ekspert). 

 

W Tabeli 1 przewidziano ocenę kryterium 1.3 Kwalifikowalność projektu jedynie 

na etapie oceny wstępnej (oceniający: Pracownik). 

W celu skorygowania 

i ujednolicenia zapisów 

dokumentacji konkursowej 

zmieniono zapis. 

 

 

8. 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.1, 

wersja 1.0 

z 27 listopada 

2017 r. 

Cały dokument Zaktualizowano numerację przypisów 

W celu skorygowania i 

ujednolicenia zapisów 

dokumentacji konkursowej 

zmieniono zapis. 

29.01.2018 

9. 

Załącznik nr 1 do 

regulaminu 

konkursu: 

Wzór wniosku o 

dofinansowanie 

projektu z EFRR 

wraz z instrukcją 

wypełniania  

Wersja 1.0 

Sekcja G.3 Koszty 

pośrednie 

Zapis:  

Koszty pośrednie to wydatki kwalifikowalne niezbędne do realizacji projektu, ale 
niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu. 
 
Wszystkie koszty pośrednie zaplanowane w projekcie należy ująć jako jedną 
pozycję w budżecie projektu. 
 
W ramach naboru RPZP.01.01.00-IZ.00-32-004/18 koszty pośrednie mogą 
stanowić nie więcej niż 10% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych 
ponoszonych przez wnioskodawcę (Lidera), 
 
Partner projektu nie ma możliwości ponoszenia w ramach wydatków 
kwalifikowalnych projektu kosztów pośrednich 
 
UWAGA: W przypadku projektów generujących dochód kwotę wydatków 

pośrednich należy skorygować o wskaźnik zryczałtowanej procentowej stawki 

dochodu. 

 
 

W celu skorygowania 

i ujednolicenia zapisów 

dokumentacji konkursowej 

zmieniono zapis. 

 

29.01.2018 
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Zmieniono na:  

Koszty pośrednie to wydatki kwalifikowalne niezbędne do realizacji projektu, ale 
niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu. 
 
Wszystkie koszty pośrednie zaplanowane w projekcie należy ująć jako jedną 
pozycję w budżecie projektu. 
 
W ramach naboru RPZP.01.01.00-IZ.00-32-004/18 koszty pośrednie mogą 
stanowić nie więcej niż 10% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych 
ponoszonych przez wnioskodawcę (Lidera). 
 
Partner projektu nie ma możliwości ponoszenia w ramach wydatków 
kwalifikowalnych projektu kosztów pośrednich 

 

10. 

Załącznik nr 1 do 

regulaminu 

konkursu: 

Wzór wniosku o 

dofinansowanie 

projektu z EFRR 

wraz z instrukcją 

wypełniania  

Wersja 1.0 

Sekcja G.3 Koszty 

pośrednie 

Wiersz: Wydatki 

kwalifikowalne 

Zapis:  

W wierszu należy określić kwotę wydatku kwalifikowalnego. 

UWAGA! W przypadku projektów generujących dochód kwotę poszczególnych 

wydatków kwalifikowalnych należy skorygować o wskaźnik zryczałtowanej 

procentowej stawki dochodu. 

 

Zmieniono na:  

W wierszu należy określić kwotę wydatku kwalifikowalnego. 

W celu skorygowania i 

ujednolicenia zapisów 

dokumentacji konkursowej 

zmieniono zapis. 

29.01.2018 

11. 

Załącznik nr 1 do 

regulaminu 

konkursu: 

Wzór wniosku o 

dofinansowanie 

projektu z EFRR 

wraz z instrukcją 

wypełniania  

Wersja 1.0 

Sekcja G.5 

Generowanie 

dochodu w 

projekcie 

Zapis:  

W przypadku dużych przedsiębiorstw, zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
istnieje konieczność uwzględniania dochodu w projektach. 
Opcję „Dotyczy” wybierają Wnioskodawcy składający projekt generujący 
dochód, tj. projekt, którego całkowity koszt kwalifikowalny przekracza 1 mln 
EUR, obejmujący inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega 
opłatom bezpośrednio ponoszonym przez korzystających oraz wszelkie projekty 
pociągające za sobą sprzedaż gruntów lub budynków, lub dzierżawę gruntów, 
lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenia, dla których 
wartość bieżąca przychodów przewyższa wartość bieżącą kosztów 
operacyjnych w danym okresie referencyjnym. Do przeliczenia równowartości 1 
mln euro należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią 
arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego 
(tabela: kursy średnioważone walut obcych w złotych), z ostatnich sześciu 
miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. 
W przypadku wybrania opcji „Nie dotyczy” poniższe pola są nieaktywne. 

 

Zmieniono na:  

W celu skorygowania 

i ujednolicenia zapisów 

dokumentacji konkursowej 

zmieniono zapis. 

 

29.01.2018 
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W przypadku projektów generujących dochód realizowanych przez duże 
przedsiębiorstwa oraz takich, w których partnerem jest duże  przedsiębiorstwo 
i/lub jednostka naukowa, konieczne jest zastosowanie przepisów dotyczących 
generowania dochodu (zgodnie z art. 61 rozporządzenia ogólnego). Należy 
pamiętać, iż zgodnie z art. 61 ust. 7 lit.b rozporządzenia ogólnego obowiązek 
monitorowania dochodu nie obejmuje projektów, których całkowity koszt 
kwalifikowalny nie przekracza 1 mln EUR (w przypadku projektów 
realizowanych przez partnerstwa uwzględnia się koszty kwalifikowalne lidera i 
wszystkich partnerów). 
 
Opcję „Dotyczy” wybierają Wnioskodawcy składający projekt generujący 
dochód, tj. projekt, którego całkowity koszt kwalifikowalny przekracza 1 mln 
EUR (w przypadku projektów realizowanych przez partnerstwa uwzględnia się 
koszty kwalifikowalne lidera i wszystkich partnerów), obejmujący inwestycję w 
infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom bezpośrednio ponoszonym 
przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż 
gruntów lub budynków, lub dzierżawę gruntów, lub najem budynków, lub 
wszelkie inne odpłatne świadczenia, dla których wartość bieżąca przychodów 
przewyższa wartość bieżącą kosztów operacyjnych w danym okresie 
referencyjnym.  
 
Do przeliczenia równowartości 1 mln euro należy zastosować kurs wymiany 
EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych 
Narodowego Banku Polskiego (tabela: kursy średnioważone walut obcych w 
złotych), z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 
 
W przypadku wybrania opcji „Nie dotyczy” poniższe pola są nieaktywne. 

12. 

Załącznik nr 1 do 

regulaminu 

konkursu: 

Wzór wniosku o 

dofinansowanie 

projektu z EFRR 

wraz z instrukcją 

wypełniania  

Wersja 1.0 

Sekcja G.5 

Generowanie 

dochodu w 

projekcie, 

Podpunkt 5.1.1 

Zryczałtowana 

stawka (%) 

Zapis:  

Należy wpisać wysokość zryczałtowanej procentowej stawki dochodu określoną 
w Regulaminie konkursu, tj. 20%. 
UWAGA! Wnioskodawca zobowiązany jest skorygować o ten wskaźnik 

wszystkie wydatki kwalifikowalne w projekcie ujęte w poszczególnych kartach 

wydatków w sekcji G.1.2 i G.3. 

 

Zmieniono na:  

Należy wpisać wysokość zryczałtowanej procentowej stawki dochodu określoną 
w Regulaminie konkursu, tj. 20%. 
UWAGA! Wnioskodawca zobowiązany jest skorygować o ten wskaźnik wydatki 

kwalifikowalne w projekcie ujęte w poszczególnych kartach wydatków w sekcji 

G.1.2. dotyczące części nieobjętej formami pomocy zwolnionymi z obowiązku 

monitorowania dochodu (pomoc dla MSP, pomoc de minimis). 

W celu skorygowania 

i ujednolicenia zapisów 

dokumentacji konkursowej 

zmieniono zapis. 

 

29.01.2018 
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13. 

Załącznik nr 1 do 

regulaminu 

konkursu: 

Wzór wniosku o 

dofinansowanie 

projektu z EFRR 

wraz z instrukcją 

wypełniania  

Wersja 1.0 

Sekcja G.5 

Generowanie 

dochodu w 

projekcie, 

Podpunkt G.5.1.3 

Wydatki 

kwalifikowalne 

przed dochodem 

Zapis:  

Należy podać całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych przed 

skorygowaniem o zryczałtowaną stawkę procentową. 

 

Zmieniono na:  

Należy podać całkowitą wartość wydatków kwalifikowalnych przed 
skorygowaniem o zryczałtowaną stawkę procentową, tj. 
suma wydatków kwalifikowalnych dotyczących części objętej formami pomocy 

zwolnionymi z obowiązku monitorowania dochodu (pomoc dla MŚP, pomoc de 

minimis) oraz wydatków kwalifikowalnych dotyczących części nieobjętej 

formami pomocy zwolnionymi z obowiązku monitorowania dochodu (pomoc dla 

MSP, pomoc de minimis) przed skorygowaniem o zryczałtowaną stawkę 

procentową. 

W celu skorygowania 

i ujednolicenia zapisów 

dokumentacji konkursowej 

zmieniono zapis. 

 

 

 


