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REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu konkursu nr RPZP.01.03.00-IZ.00-32-001/1 8 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewód ztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne T echnologie 
Działanie 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury bada wczej 
 
Lp. Nazwa dokumentu  Rozdział/  

Podrozdział/ 
punkt 

Opis zmiany  Uzasadnienie zmiany  Data 
wprowadzenia 

1.  

Regulamin konkursu w ramach 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego  

2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 
Gospodarka, Innowacje, 

Nowoczesne Technologie, Działanie 
1.3 Rozwój publicznej infrastruktury 
badawczej – wersja 1.0 (kwiecień 

2018 r.) 

Strona tytułowa Zmieniono wersję Regulaminu konkursu na 2.0 (lipiec 2018 r.). Aktualizacja zapisu. 31.07.2018 r. 

2.  jw. Słownik pojęć 

 
W słowniku pojęć zaktualizowano następujące definicje: 
15. infrastruktura badawcza, 
16. jednostki naukowe, 
19. konsorcjum naukowo-przemysłowe,  
23. lider, 
27. pomoc zwrotna, 
33. uczelnia, 
37. wkład własny. 
 
Do słownika pojęć wprowadzono definicję; 
18. konsorcjant 
 
Po wprowadzeniu definicji – zaktualizowano numerację w słowniku 
pojęć. 

jw. jw. 
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3.  jw Podstawy prawne 

• Dodano akty prawne dotyczące ochrony danych 
osobowych (prawo krajowe i europejskie) 

• Dodano Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy 
państwa (2016/C 262/1), 

• Zaktualizowano wersję wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 oraz realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 
2014-2020; 

• Dokonano aktualizacji publikatorów. 

jw. jw. 

4.  jw 
Rozdział 1 

Podrozdział 1.1 
pkt 1 

Zaktualizowano nr wersji SOOP jw. jw. 

5.  jw. 
Rozdział 1 

Podrozdział 1.2 
pkt 3 

Zaktualizowano nr załącznika w tekście jw. jw. 

6.  jw. 
Rozdział 1 

Podrozdział 1.2 
pkt 13 

Uzupełniono zapis punktu w zakresie związanym ze zmianami do 
fiszki jw. jw. 

7.  jw. 
Rozdział 1 

Podrozdział 1.2 
pkt 14 

W zakresie obowiązku przygotowania i realizacji projektu zgodnie z 
fiszką doprecyzowano punkt 13, a po pkt. 13 wprowadzono punkt 14  
i zaktualizowano numerację kolejnych 

Uzupełnienie zapisu. jw. 

8.  jw. 
Rozdział. 2, 

Podrozdział 2.5 
2.5.2, pkt 9b) 

w pkt 9b) uwzględniono możliwość legalizacji pomocy de minimis jw. jw. 

9.  jw. 
Rozdział. 2, 

Podrozdział 2.5 
2.5.2, pkt 10c) i d) 

treść pkt 10c) i d) uzupełniono o podstawę prawną) jw. jw. 

10.  jw. 
Rozdział. 3, 

Podrozdział 3.2 
pkt 1c) 

Zaktualizowano nr wersji SOOP Aktualizacja zapisu. jw. 
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11.  jw. 

Rozdział. 3, 
Podrozdział 3.5 

Katalog wydatków I. 
Kosztów bezpośrednich 

W katalogu kosztów bezpośrednio związanych z realizacją projektu 
rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków, po 
punkcie 10 wprowadzono punkt 11 dotyczący wydatków związanych 
z certyfikacją laboratorium badawczego  

Uzupełnienie zapisu. jw. 

12.  jw. 

Rozdział. 3, 
Podrozdział 3.5 

Katalog wydatków II. 
Kosztów pośrednich 

Zaktualizowano numerację punków po wprowadzeniu pkt 11 jw. jw. 

13.  jw. 

Rozdział. 3, 
Podrozdział 3.5 

Uwaga w ramce na 
koniec podrozdziału 

Zaktualizowano zapis w ramce o koszty wskazane w punkcie I.11 jw. jw. 

14.  jw. 
Rozdział. 6, 

Podrozdział 6.1, 
pkt 1 i 2 

W pkt. 1 zaktualizowano termin naboru projektów (zmiana z 7 
sierpnia na 28 września 2018 r.); 
W pkt. 2 zaktualizowano termin publikacji wniosku w systemie 
LSI2014 (zmiana z 7 sierpnia na 28 września 2018 r.). 

Wydłużenie terminu na 
składanie wniosków. jw. 

15.  jw. 
Rozdział. 6, 

Podrozdział 6.2, 
pkt 1 i 2 

W pkt. 1 zaktualizowano termin złożenia do IZ RPO WZ pisemnego 
wniosku; 
W pkt. 2 zaktualizowano termin, do którego musi wpłynąć do IZ RPO 
WZ pisemny wniosek o przyznanie pomocy. 

jw. jw. 

16.  jw. 
Rozdział. 7, 

Podrozdział 7.1, 
pkt 2 

W pkt.2 zaktualizowano orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu  jw. jw. 

17.  jw. 
Rozdział. 7, 

Podrozdział 7.2, 
Tabela nr.1  

Z treści tabeli, przy ocenie merytorycznej I stopnia usunięto 
kryterium 1.14; 
Z treści tabeli, przy ocenie merytorycznej I stopnia przy kryterium 2.1 
usunięto pracownika w kolumnie oceniający 
 

Aktualizacja zapisu 
wynikająca ze zmian w 

kryteriach wyboru 
projektów w ramach 

działania 1.3. 

jw. 
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18.  jw. 

Rozdział. 7, 
Podrozdział 7.2, 

7.2.4, 
Procedura uzupełnień  

i poprawek, 
pkt. 18 

Usunięto ppkt 1. Dotyczący kryterium 1.14.  
Zaktualizowano numerację kolejnych punktów 
 

jw. jw. 

19.  jw. Rozdział. 10 
pkt. 6 

Usunięto załącznik nr 11 i 12 oraz zaktualizowano numerację 
kolejnych załączników. Aktualizacja zapisu. jw. 

20.  

Załącznik nr 1 do regulaminu 
konkursu: Wzór wniosku o 
dofinansowanie projektu z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 
2014 – 2020 

wraz z instrukcją wypełniania 

Strona tytułowa Zaktualizowano wersję wniosku z 1.0 na wersję 2 .0. Aktualizacja zapisów. jw. 

21.  jw. Sekcja D.7 W sekcji D.7 zaktualizowano wytyczne. 

Aktualizacja zapisu  
wynikająca z treści 

aktualnych Wytycznych 
Ministra Inwestycji i 
Rozwoju w zakresie 

realizacji zasady 
równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości 

szans kobiet i 
mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na 

lata 2014-2020.  

jw. 

22.  jw. Sekcja D.7.1 

Zapisy w sekcji D.7.1 dotyczące Zasad promowania i realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym m.in. budowanie 
infrastruktury w zgodzie z zasadą uniwersalnego projektowania 
zaktualizowano w całości w oparciu o wytyczne z 5 kwietnia 2018 r. 

jw. jw. 

23.  jw. Sekcja D.7.2 Uzupełniono treść w polu – wskazano konieczność wykazania 
pozytywnego wpływu realizacji projektu na zasadę dostępności.  jw. jw. 

24.  jw. Sekcja G.1.2 Dodano kategorię kosztu „Akredytacja” jw. jw. 
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25.  jw. Sekcja I. Wprowadzono oświadczenie nr 99 dotyczące zgodności danych we 
wniosku z fiszką złożoną na etapie identyfikacji przedsięwzięć 

Aktualizacja wynikająca 
z wprowadzenia zapisu 

w regulaminie.   
jw. 

26.  

Załącznik nr 2 Kryteria wyboru 
projektów w ramach Działania 1.3 
Rozwój publicznej infrastruktury 

badawczej 

Kryteria 
dopuszczalności  

Kryterium 1.5 
Uzupełniono definicję kryterium 

Aktualizacja zapisu 
wynikająca ze zmian w 

kryteriach wyboru 
projektów w ramach 

działania 1.3. 

jw. 

27.  jw. 
Kryteria 

dopuszczalności  
Kryterium 1.7 

Usunięto zapis dotyczący wydatków objętych pomocą de minimis w 
kontekście spełnienia warunku efektu zachęty. jw. jw. 

28.  jw. 
Kryteria 

dopuszczalności  
Kryterium 1.14 

Usunięto kryterium w całości (usunięcie powtórzenia) jw. jw. 

29.  jw. Kryteria wykonalności 
Kryterium 3.6 

W definicji kryterium dopisano podstawę prawną w odwołaniu do 
definicji infrastruktury badawczej. jw jw. 

30.  
Załącznik nr 3 do regulaminu 

konkursu: Wzór umowy o 
dofinansowanie Projektu 

Załącznik nr 3 do 
regulaminu konkursu: 

Wzór umowy o 
dofinansowanie 

Projektu 
 

Wprowadzenie aktualnego wzoru umowy dla RPO WZ 2014-2020 
oraz dostosowanie wzoru umowy do specyfiki działania 1.3 

Aktualizacja zapisów.  jw. 

31.  Załączniki do wniosku  

Załącznik nr 6.5 
Oświadczenie o 

zapewnieniu środków 
niezbędnych do 

realizacji projektu 

Zmiana wzoru oświadczenia 6.5  Aktualizacja wzoru. jw. 

 
 


