
 
 

 
 

 
 
 
 
 
REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie  
Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach Typ projektu 1 Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach 

Nabór nr RPZP.01.02.00-IZ.00-32-002/18 

 

Lp. 
Nazwa 

dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

punkt/ 

strona 

Opis zmiany Uzasadnienie zmiany 
Data 

wprowadzenia 

1. 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.2, 

wersja 1.0 

z 27 listopada 

2017 r. 

Rozdział 1,  

Podrozdział 1.1  

punkt 1  

 

str. 8 

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 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. 

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 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. 

 

Zmieniono zapis w celu 

uwzględnienia odpowiedniej wersji 

SOOP. 

 

29.01.2018 r. 

2. 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.2, 

wersja 1.0 

z 27 listopada 

2017 r. 

Rozdział 2, 

Podrozdział 2.4, 

pkt 2 

 

str. 16 

Zapis: 

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 

W celu skorygowania 

i ujednolicenia zapisów 

dokumentacji konkursowej 

zmieniono zapis. 

 
29.01.2018 r. 
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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. 

 

Zmieniono na:  

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% (nie dotyczy kosztów objętych 

pomocą de minimis). 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. 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.2, 

wersja 1.0 

z 27 listopada 

2017 r. 

Rozdział 3, 

Podrozdział 3.2  

punkt 1  

litera c) 

 

str. 19 

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 r. 

4. 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.2, 

wersja 1.0 

z 27 listopada 

2017 r. 

Rozdział 3, 

Podrozdział 3.5  

punkt 4 

podpunkt 4  

 

str. 22 

Zapis: 

(…) W przypadku dużych przedsiębiorstw wartość wydatków kwalifikowalnych 

związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych nie może 

przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Zmieniono na: 

(…) W przypadku dużych przedsiębiorstw wartość wydatków kwalifikowalnych 

związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych nie może 

W celu uspójnienia zapisów 

Regulaminu konkursu z zapisami 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014. 29.01.2018 r. 
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przekroczyć 50%  całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej. 

5. 

Regulamin 

konkursu dla 

Działania 1.2, 

wersja 1.0 

z 27 listopada 

2017 r. 

Rozdział 7, 

Podrozdział 7.2, 

punkt 10 

Tabela 1 

 

str.33 

Dotychczas: 

W Tabeli 1 ocena kryterium 1.8 Zgodność z wymogami pomocy 
publicznej/pomocy de minimis przewidziana była jedynie na etapie oceny 
wstępnej. 
 
W Tabeli 1 ocena kryterium 1.3 Kwalifikowalność projektu przewidziana była 
zarówno na etapie oceny wstępnej (oceniający: Pracownik), jak i oceny 
merytorycznej I stopnia (oceniający: Pracownik/Ekspert). 
 

Zmiana: 
W Tabeli 1 przewidziano ocenę kryterium 1.8 Zgodność z wymogami pomocy 

publicznej/pomocy de minmis zarówno na etapie oceny wstępnej (oceniający: 

Pracownik), jak i 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. 

 

29.01.2018 r. 

6. 

Załącznik nr 1 do 

regulaminu 

konkursu: 

Wzór wniosku o 

dofinansowanie 

projektu z EFRR 

wraz z instrukcją 

wypełniania  

Wersja 1.0 

Sekcja G.1.2 

Planowane wydatki 

w ramach kosztów 

bezpośrednich 

 

Karta wydatku dla 

kosztów 

bezpośrednich 

rzeczywiście 

ponoszonych 

Pole „Limit%” 

 

Zapis:  

Z listy rozwijanej należy wybrać właściwy limit, zgodny z regulaminem konkursu. 

 

Zmieniono na: 

Z listy rozwijanej należy wybrać właściwy limit, zgodny z regulaminem konkursu.  

UWAGA! 

W przypadku dużych przedsiębiorstw wartość wydatków kwalifikowalnych 

związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych nie może 

przekroczyć 50%  całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej. 

W celu uspójnienia zapisów 

Regulaminu konkursu z zapisami 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014. 

29.01.2018 r. 

7. 

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:  

1. W przypadku dużych przedsiębiorstw (Typ 1) 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, w 
których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro.  
2. Wnioskodawcy składający projekt generujący dochód, tj. projekt, w którym 
wartość wydatków kwalifikowalnych przekracza równowartość 1 mln euro, 
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, 

W celu skorygowania 

i ujednolicenia zapisów 

dokumentacji konkursowej 

zmieniono zapis. 

 29.01.2018 r. 
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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. 
 

Zmieniono na:  

1. W przypadku dużych przedsiębiorstw (Typ 1) 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, w 
których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro.  
2. Wnioskodawcy składający projekt generujący dochód, tj. projekt, w którym 
wartość wydatków kwalifikowalnych przekracza równowartość 1 mln euro, 
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 % (nie dotyczy 
kosztów objętych pomocą de minimis). 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. 
 

8. 

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 

W celu skorygowania 

i ujednolicenia zapisów 

dokumentacji konkursowej 

zmieniono zapis. 

 

29.01.2018 r. 
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G.1.2. dotyczące części nieobjętej formami pomocy zwolnionymi z 

obowiązku monitorowania dochodu (pomoc de minimis). 

9. 

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 de 

minimis) oraz wydatków kwalifikowalnych dotyczących części nieobjętej 

formami pomocy zwolnionymi z obowiązku monitorowania dochodu 

(pomoc de minimis) przed skorygowaniem o zryczałtowaną stawkę 

procentową. 

W celu skorygowania 

i ujednolicenia zapisów 

dokumentacji konkursowej 

zmieniono zapis. 

 

29.01.2018 r. 

 


