
Załącznik nr 3 do uchwały z dnia 15 kwietnia 2020 r. 
 

 
 

 

REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 
Działanie 1.1  Projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorstw  
Typ projektu 1 Małe projekty B+R 
 
Nabór nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-009/20 

 

Lp. 
Nazwa 

dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany 
Uzasadnienie 

zmiany 

Data 

wprowadzen

ia 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.1, 

wersja 1.0 

z 27 stycznia 

2020 r. 

Rozdział 1 

Podrozdział 

1.2. 

Pkt 3 oraz 

pkt 4  s. 8 

Zapis: 

3. Wsparcie w konkursie kierowane jest wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w 
obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego określonych w Wykazie 
Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego przyjętym przez 
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1489/16 z dnia 19 września 
2016 roku stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu lub w branżach 
bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.  

4. Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:  

a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,  

b) zaawansowane wyroby metalowe,  

c) produkty drzewno-meblarskie,  

d) opakowania przyjazne środowisku,  

e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,  

f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,  

g) multimodalny transport i logistyka,  

h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.  
a)   

Zmieniono na: 

3. Wsparcie w konkursie kierowane jest: 

a. na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza 

Konieczność 

wprowadzenia 

zmiany związana 

jest z 

konsultowanymi z 

Komisją Europejską 

zmianami 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorski

ego na lata 2014-

2020 

25.02.2020 
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Zachodniego określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa 

Zachodniopomorskiego przyjętym przez Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1489/16 z dnia 19 września 2016 roku 

stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu lub w branżach bezpośrednio 

z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości;  

b. a także - począwszy od drugiej rundy konkursu oraz pod warunkiem uzyskania 

zgody Komisji Europejskiej akceptującej modyfikacje Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego zaproponowane przez IZ RPO 

WZ w obszarze projektów badawczo- rozwojowych - na przedsięwzięcia 

wykraczające poza obszary inteligentnych specjalizacji oraz branże bezpośrednio z 

nimi powiązane w ramach globalnych łańcuchów wartości. Po uzyskaniu akceptacji 

KE zostaną wprowadzone zmiany regulaminu naboru oraz kryteriów wyboru 

projektów, przy czym nie będą one dotyczyły pierwszej rundy naboru.  

4. Inteligentne specjalizacje, o których mowa powyżej to: 

a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, 

b) zaawansowane wyroby metalowe, 

c) produkty drzewno-meblarskie, 

d) opakowania przyjazne środowisku, 

e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej, 

f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze, 

g) multimodalny transport i logistyka, 

h) produkty oparte na technologiach informacyjnych. 

2 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.1, 

wersja 1.0 

z 27 stycznia 

2020 r 

Rozdział 2 

Podrozdział 

2.1. 

Pkt 5  s. 14 

Zapis: 

5. Środki niewykorzystane w rozstrzygniętej rundzie konkursu zostaną przesunięte na 
pozostałe rundy konkursu.  
 

Zmieniono na: 

5. Środki niewykorzystane w rozstrzygniętej rundzie konkursu mogą decyzją Zarządu 
Województwa Zachodniopomorskiego zostać przesunięte na pozostałe rundy konkursu. 
 

Konieczność 

wprowadzenia 

zmiany związana 

jest z 

konsultowanymi z 

Komisją Europejską 

zmianami 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorski

ego na lata 2014-

2020 

25.02.2020 
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3 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.1, 

wersja 2.0 

z 25 lutego 

2020 r. 

Rozdział 1 

Podrozdział 

1.2. 

Pkt 3 s. 8 

Zapis: 

3. Wsparcie w konkursie kierowane jest: 

a) na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza 

Zachodniego określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa 

Zachodniopomorskiego przyjętym przez Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1489/16 z dnia 19 września 2016 roku 

stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu lub w branżach bezpośrednio 

z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości;  

b) a także - począwszy od drugiej rundy konkursu oraz pod warunkiem uzyskania 

zgody Komisji Europejskiej akceptującej modyfikacje Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego zaproponowane przez IZ RPO 

WZ w obszarze projektów badawczo- rozwojowych - na przedsięwzięcia 

wykraczające poza obszary inteligentnych specjalizacji oraz branże bezpośrednio z 

nimi powiązane w ramach globalnych łańcuchów wartości. Po uzyskaniu akceptacji 

KE zostaną wprowadzone zmiany regulaminu naboru oraz kryteriów wyboru 

projektów, przy czym nie będą one dotyczyły pierwszej rundy naboru.  

 

Zmieniono na: 

3.  Wsparcie w konkursie kierowane jest: 

a) na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza 

Zachodniego określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa 

Zachodniopomorskiego przyjętym przez Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1489/16 z dnia 19 września 2016 roku 

stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu lub w branżach bezpośrednio 

z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości;  

b) począwszy od II rundy konkursu - na przedsięwzięcia wykraczające poza 

obszary inteligentnych specjalizacji oraz branże bezpośrednio z nimi 

powiązane w ramach globalnych łańcuchów wartości2. 

 

Dodano przypis nr 2: 

Zgodnie z SOOP zakłada się przeznaczenie nie więcej niż 10% alokacji Priorytetu 

Inwestycyjnego 1b na wsparcie projektów spoza inteligentnych specjalizacji 

regionu, które mogą stanowić potencjał do wyłonienia nowych inteligentnych 

specjalizacji, jako element procesu eksperymentowania i poszukiwania nisz 

rozwojowych. 

Konieczność 

wprowadzenia 

zmiany jest 

wynikiem zmian 

w zapisach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorski

ego na lata 2014-

2020 

15.04.2020 

4 Regulamin Rozdział 1 Zapis: j.w 15.04.2020 
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konkursu dla 

Działania 1.1, 

wersja 2.0 

z 25 lutego 

2020 r. 

Podrozdział 

1.2. 

Pkt 15 s. 9 

15. Informacje dotyczące kryteriów punktowanych zostały szczegółowo opisane w 

załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 

Zmieniono na: 

15. Szczegółowe wymagania jakościowe wobec projektów ubiegających się 

o dofinansowanie zostały szczegółowo opisane w załączniku 2a do niniejszego 

regulaminu, Kryteria wyboru projektów – obowiązujące dla projektów 

złożonych w ramach I rundy naboru oraz w załączniku 2b Kryteria wyboru 

projektów – obowiązujące dla projektów złożonych począwszy od II rundy 

naboru. 

5 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.1, 

wersja 2.0 

z 25 lutego 2020 

r. 

Rozdział 6 

Podrozdział 

6.2 

Pkt 6 

s. 24 

Rozdział 7 

Podrozdział 

7.2 

 

W związku z potrzebą minimalizowania ryzyka w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na terenie kraju wprowadzono 

elektroniczny tryb składania pisemnego wniosku o przyznaje pomocy, korekty 

braków w zakresie warunków formalnych, oczywistych omyłek, uzupełnienia, 

poprawy i aktualizacji wniosku o dofinansowanie w formie pozwalającej na 

utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym. 

Wprowadzono 

zapis, który 

doprecyzowuje 

sposób 

postępowania 

obowiązujący 

w okresie trwania 

stanu zagrożenia 

epidemicznego 

albo stanu epidemii 

na terenie kraju. 

15.04.2020 

6 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.1, 

wersja 2.0 

z 25 lutego 

2020 r. 

Rozdział 7 

Podrozdział 

7.2 

Pkt 3 

s. 25 

Zapis. 

3. W przypadku spełnienia warunków formalnych dokumentacja aplikacyjna podlega 

ocenie pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektów w płaszczyznach: 

dopuszczalności, administracyjności, wykonalności, jakości. Kryteria wyboru 

projektów stanowią załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 

Zmieniono na: 

3. W przypadku spełnienia warunków formalnych dokumentacja aplikacyjna podlega 

ocenie pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektów w płaszczyznach: 

dopuszczalności, administracyjności, wykonalności, jakości. Kryteria wyboru 

projektów stanowią załącznik nr 2a/2b do niniejszego regulaminu. 

Konieczność 

wprowadzenia 

zmiany jest 

wynikiem zmian w 

zapisach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorski

ego na lata 2014-

2020 

15.04.2020 

7 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.1, 

Rozdział 7 

Podrozdział 

7.2 

Zmieniono zapisy: 

 W tabeli nr 3 w ramach oceny wstępnej dopisano kryterium 

administracyjności 2.6 Poprawność przypisania projektu do 

j.w. 

15.04.2020 
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wersja 2.0 

z 25 lutego 2020 

r. 

Pkt 11 

s. 26 

inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego8   

 Dodano przypis nr 8 o treści: „Dotyczy projektów złożonych w ramach II, 

III i IV rundy konkursu.” 

8 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.1, 

wersja 2.0 

z 25 lutego 2020 

r. 

Rozdział 7 

Podrozdział 

7.2.3 

Pkt 9 

s. 31 

Zapis: 

9. Uzupełnienie/poprawa wniosku o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowej 

oceny możliwe jest w ramach: 

1) Kryterium nr 2.1 Możliwość oceny merytorycznej wniosku w zakresie 

niespójności opisów zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, jakości 

przedstawionych dokumentów oraz braku precyzyjnych opisów, w 

szczególności badań oraz ich efektów stanowiących innowacyjne 

produkty/usługi/procesy. 

2) Kryterium nr 2.5 Poprawność okresu realizacji w zakresie niezgodności 

wskazanego okresu realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalności wydatków 

z zapisami niniejszego regulaminu. 

 

Zmieniono na: 

9. Uzupełnienie/poprawa wniosku o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowej 

oceny możliwe jest w ramach: 

1) Kryterium nr 2.1 Możliwość oceny merytorycznej wniosku w zakresie 

niespójności opisów zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, jakości 

przedstawionych dokumentów oraz braku precyzyjnych opisów, 

w szczególności badań oraz ich efektów stanowiących innowacyjne 

produkty/usługi/procesy. 

2) Kryterium nr 2.5 Poprawność okresu realizacji w zakresie niezgodności 

wskazanego okresu realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalności wydatków 

z zapisami niniejszego regulaminu. 

3) Kryterium 2.6 Poprawność przypisania projektu do inteligentnych 

specjalizacji Pomorza Zachodniego w zakresie przyporządkowania 

projektu do inteligentnej specjalizacji, branży bezpośrednio z nią 

powiązanej w ramach globalnych łańcuchów wartości lub branży 

wykraczającej poza powyższe obszary.9 

Treść przypisu nr 9: Dotyczy projektów złożonych w ramach II, III i IV rundy 

konkursu. 

j.w. 

15.04.2020 

9 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.1, 

Rozdział 7 

Podrozdział 

7.2.5 

Zapis: 

2.    W ramach oceny merytorycznej II stopnia projekt może uzyskać łącznie 12 punktów. 

 

j.w. 

15.04.2020 
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wersja 2.0 

z 25 lutego 2020 

r. 

Pkt 2 

s. 32 

Zmieniono na: 

2.   W ramach oceny merytorycznej II stopnia projekt może uzyskać w ramach I rundy 

konkursu łącznie 12 punktów, natomiast począwszy od II rundy konkursu 14 

punktów. 

10 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.1, 

wersja 2.0 

z 25 lutego 2020 

r. 

Rozdział 7 

Podrozdział 

7.2.5 

Pkt 3 

s. 32 

Zapis: 

3. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest otrzymanie co najmniej 6 punktów, 

przy czym w zakresie podkryteriów, dla których w opisie znaczenia kryterium 

wskazano „Wymagana minimalna liczba punktów” konieczne jest uzyskanie 

minimum 1 pkt. Definicje podkryteriów dla których określono wymaganą minimalną 

liczbę punktów zostały wyróżnione kolorem oraz zawierają stosowną informację w 

kolumnie „Definicja kryterium” w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 

Zmieniono na: 

3. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny projektów złożonych w ramach I rundy 

konkursu jest otrzymanie co najmniej 6 punktów, dla projektów złożonych 

począwszy od II rundy co najmniej 7 punktów, przy czym w zakresie 

podkryteriów, dla których w opisie znaczenia kryterium wskazano 

„Wymagana minimalna liczba punktów” konieczne jest uzyskanie minimum 1 

pkt. Definicje podkryteriów dla których określono wymaganą minimalną 

liczbę punktów zostały wyróżnione kolorem oraz zawierają stosowną 

informację w kolumnie „Definicja kryterium” w załączniku nr 2a/2b do 

niniejszego regulaminu. 

j.w. 

15.04.2020 

11 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.1, 

wersja 2.0 

z 25 lutego 2020 

r. 

Rozdział 10 

Pkt 7 

s. 40 

Zapis: 

7. Integralną częścią niniejszego regulaminu są załączniki: 

- Załącznik nr 1: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego 

Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wraz 

z instrukcją wypełniania, 

- Załącznik nr 2: Kryteria wyboru projektów dla Działania 1.1 projekty badawczo-

rozwojowe przedsiębiorstw,  

- Załącznik nr 3: Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami, 

- Załącznik nr 4: Dokumenty niezbędne do przygotowania umowy 

o dofinansowanie, 

- Załącznik nr 5: Wykaz inteligentnych specjalizacji województwa 

zachodniopomorskiego, 

- Załącznik nr 6: Zasady wprowadzania zmian w projektach realizowanych w 

j.w. 

15.04.2020 
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ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, 

- Załącznik nr 6.1: Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w 

ramach RPO WZ 2014-2020, 

- Załącznik nr 7: Zasady dotyczące odzyskiwania środków w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020, 

- Załącznik nr 8: Protokół z realizacji usługi badawczo – rozwojowej – wzór, 

- Załącznik nr 9: Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 

- Załącznik nr 10: Zasady w zakresie warunków i trybu udzielania oraz 

rozliczania zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 

- Załącznik nr 11: Zasady dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014-2020.  

 

Zmieniono na: 

7. Integralną częścią niniejszego regulaminu są załączniki: 

- Załącznik nr 1: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego 

Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wraz z 

instrukcją wypełniania, 

- Załącznik nr 2a: Kryteria wyboru projektów – obowiązujące do projektów 

złożonych w ramach I rundy naboru,  

-      Załącznik nr 2b: Kryteria wyboru projektów – obowiązujące do projektów 

złożonych począwszy od II rundy naboru, 

- Załącznik nr 3: Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami, 

- Załącznik nr 4: Dokumenty niezbędne do przygotowania umowy 

o dofinansowanie, 

- Załącznik nr 5: Wykaz inteligentnych specjalizacji województwa 

zachodniopomorskiego, 

- Załącznik nr 6: Zasady wprowadzania zmian w projektach realizowanych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Zachodniopomorskiego 2014-2020, 

- Załącznik nr 6.1: Formularz wprowadzania zmian w projekcie realizowanym w 

ramach RPO WZ 2014-2020, 

- Załącznik nr 7: Zasady dotyczące odzyskiwania środków w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014 – 2020, 

- Załącznik nr 8: Protokół z realizacji usługi badawczo – rozwojowej – wzór, 

- Załącznik nr 9: Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, 

- Załącznik nr 10: Zasady w zakresie warunków i trybu udzielania oraz 

rozliczania zaliczek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 

- Załącznik nr 11: Zasady dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

2014-2020. 

12 

Załącznik nr 1 

do regulaminu 

konkursu: 

Wzór wniosku o 

dofinansowanie 

projektu z EFRR 

wraz z instrukcją 

wypełniania  

Wersja 1.0 

Sekcja B.8 

Charakteryst

yka podmiotu 

prowadząceg

o działalność 

gospodarczą 

pkt 2 

Zapis: 

2. Kod PKD, którego dotyczy projekt  - należy wpisać kod PKD działalności, której 

dotyczy projekt. Kod PKD musi dotyczyć branż wskazanych w Wykazie 

Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego lub branż 

bezpośrednio powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami w ramach globalnych 

łańcuchów wartości. Podczas uzupełniania pola system „podpowiada” kody PKD 

według nazw rozdziałów, przy czym kod należy podać rozpoczynając od litery 

oznaczającej sekcję PKD. Podany kod PKD nie musi widnieć w dokumencie 

rejestrowym wnioskodawcy na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Ww. kod 

musi zostać uwzględniony w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy przed 

rozpoczęciem działalności związanej z projektem.  

Zmieniono na: 

2. Kod PKD, którego dotyczy projekt  - należy wpisać kod PKD działalności, której 

dotyczy projekt. Podczas uzupełniania pola system „podpowiada” kody PKD 

według nazw rozdziałów, przy czym kod należy podać rozpoczynając od litery 

oznaczającej sekcję PKD. Podany kod PKD nie musi widnieć w dokumencie 

rejestrowym wnioskodawcy na dzień składania wniosku o dofinansowanie. 

Ww. kod musi zostać uwzględniony w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy 

przed rozpoczęciem działalności związanej z projektem.  

j.w. 

15.04.2020 
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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 I. 

Deklaracja 

wnioskodawc

y – 

oświadczenia 

 

Dodano oświadczenie nr 105 o treści: 

105. Oświadczam, że przedmiot projektu dotyczy inteligentnej specjalizacji 

Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawionej w Wykazie będącym 

załącznikiem do regulaminu lub dotyczy branży bezpośrednio powiązanej z 

inteligentną specjalizacją w ramach globalnych łańcuchów wartości. 

j.w. 

15.04.2020 

14 

Załącznik 5.7 do 

wniosku o 

dofinansowanie 

Uproszczony 

Biznes Plan 

Przedsięwzięcia 

Sekcja A.2 

Przedmiot 

działalności 

w ramach 

inteligentnej 

specjalizacji 

lub w branży 

bezpośredni

o z nią 

powiązaną w 

ramach 

globalnych 

łańcuchów 

wartości. 

Zapis: 

Należy zaznaczyć „tak” lub „nie” w punkcie A.2.1 bądź A.2.2. 

 

Zmieniono na: 

Należy zaznaczyć „tak” lub „nie” w punkcie A.2.1, A.2.2. bądź A.2.3. Odpowiedź „tak” 

należy wybrać tylko w jednym z ww. punktów.  

 

j.w. 

15.04.2020 

15 

Załącznik 5.7 do 

wniosku o 

dofinansowanie 

Uproszczony 

Biznes Plan 

Przedsięwzięcia 

Sekcja A.2 

Przedmiot 

działalności 

w ramach 

inteligentnej 

specjalizacji 

lub w branży 

bezpośrednio 

z nią 

powiązaną w 

ramach 

globalnych 

łańcuchów 

Dodano pole A.2.3 

A.2.3 Przedmiot projektu nie dotyczy inteligentnej specjalizacji ani branży 

bezpośrednio powiązanej z inteligentną specjalizacją w ramach globalnych 

łańcuchów wartości1:  

☐ TAK 

☐ NIE 

Jeśli „Tak” należy wskazać branżę, której dotyczy przedmiot projektu oraz 

uzasadnić dokonany wybór. Przedstawione przez wnioskodawcę informacje w 

dokumentacji aplikacyjnej muszą jednoznacznie wskazywać, że przedmiot oraz 

zakres projektu wpisuje się w obszar wskazanej w niniejszym punkcie branży. 

 

Dodano przypis nr 1: 

Dotyczy projektów złożonych w ramach II, III i IV rundy konkursu. 

j.w. 

15.04.2020 
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wartości. 

 


