
 

 
 
 
 

REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, 
Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne T echnologie  
Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsi ębiorstw 
 

 
Lp. Nazwa 

dokumentu 
Rozdział/ 

Podrozdział/ 
punkt/ 
strona 

Opis zmiany Uzasadnienie 
zmiany 

Data 
wprowa
dzenia 

1 Regulamin 
konkursu dla 

Działania 1.15, 
wersja 

z 30 czerwca 
2016 r. 

Część, 
„Ponadto 

konkurs jest 
organizowa
ny…, pkt 14 

str. 7 

Usunięto:  
14. Wykaz Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2016 r.; 
Obowiązujący dokument został wpisany w treści rozdziału 10 jako załącznik nr 8. 

 

Wskazanie 
dokumentu w 
innej części 
regulaminu. 

26 lipca   
2016 r. 

2 Regulamin 
konkursu dla 

Działania 1.15, 
wersja 

z 30 czerwca 
2016 r. 

Rozdział 1, 
podrozdział 
1.2, punkt 8, 

str. 8 

Zapis: 
8. Wsparcie adresowane jest wył ącznie do przedsi ębiorstw działaj ących w obszarze 
inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego , które zostały wskazane w Wykazie 
Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, przyjętym przez Zarząd 
Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 723/16 z dnia 10 maja 2016 r., dostępnym na stronie 
internetowej www.rpo.wzp.pl. 
zmieniono na: 
8. Wsparcie adresowane jest wył ącznie do przedsi ębiorstw działaj ących w obszarze 
inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego . Zakres działalności wnioskodawcy związany z 
przedmiotem projektu musi wpisywać się w obszary, lub obszary bezpośrednio z nimi powiązane w 
ramach globalnych łańcuchów wartości, określone w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji 
Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu.  
9. Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom: 
a) Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, 

Doprecyzowanie 
zapisów. 

jw. 
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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. 
10. Podklasy PKD odpowiadające poszczególnym inteligentnym specjalizacjom wskazano w tabelach: 

 
WIELKOGABARYTOWE KONSTRUKCJE WODNE I L ĄDOWE 

Lp. Symbol Nazwa podklasy Lp. Symbol Nazwa podklasy 

1. 25.11.Z 
Produkcja konstrukcji metalowych i ich 

części 
4. 30.12.Z 

Produkcja łodzi wycieczkowych i 
sportowych 

2. 28.22.Z 
Produkcja urządzeń dźwigowych i 

chwytaków 
5. 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi 

3. 30.11.Z 
Produkcja statków i konstrukcji 

pływających 
6. 42.91.Z 

Roboty związane z budową obiektów 
inżynierii wodnej 

ZAAWANSOWANE WYROBY METALOWE 
 

Lp. Symbol Nazwa podklasy Lp. Symbol Nazwa podklasy 

1. 24.10.Z 
Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i 

stali oraz wyrobów hutniczych 
31. 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów 

2. 24.20.Z 
Produkcja rur, przewodów, 

kształtowników zamkniętych i łączników, 
ze stali 

32. 28.15.Z 
Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni 

zębatych i elementów napędowych 

3. 24.41.Z Produkcja metali szlachetnych 33. 28.21.Z 
Produkcja pieców, palenisk i palników 

piecowych 

4. 24.42.A Produkcja aluminium hutniczego 34. 28.25.Z 
Produkcja przemysłowych urządzeń 

chłodniczych i wentylacyjnych 

5. 24.42.B 
Produkcja wyrobów z aluminium i stopów 

aluminium 
35. 28.29.Z 

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego 
przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 
6. 24.44.Z Produkcja miedzi 36. 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 

7. 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa 37. 28.49.Z 
Produkcja pozostałych narzędzi 

mechanicznych 
8. 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich 38. 28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii 

9. 24.54.B 
Odlewnictwo pozostałych metali 

nieżelaznych, gdzie indziej 
39. 28.92.Z 

Produkcja maszyn dla górnictwa i do 
wydobywania oraz budownictwa 
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niesklasyfikowane 

10. 25.12.Z 
Produkcja metalowych elementów stolarki 

budowlanej 
40. 28.93.Z 

Produkcja maszyn stosowanych w 
przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji 

napojów 

11. 25.21.Z 
Produkcja grzejników i kotłów centralnego 

ogrzewania 
41. 28.96.Z 

Produkcja maszyn do obróbki gumy lub 
tworzyw sztucznych oraz wytwarzania 

wyrobów z tych materiałów 

12. 25.29.Z 
Produkcja pozostałych zbiorników, 
cystern i pojemników metalowych 

42. 28.99.Z 
Produkcja pozostałych maszyn 

specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

13. 25.50.Z 
Kucie, prasowanie, wytłaczanie i 

walcowanie metali; metalurgia proszków 
43. 29.10.E 

Produkcja pozostałych pojazdów 
samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

14. 25.61.Z 
Obróbka metali i nakładanie powłok na 

metale 
44. 29.20.Z 

Produkcja nadwozi do pojazdów 
silnikowych; produkcja przyczep i naczep 

15. 25.62.Z 
Obróbka mechaniczna elementów 

metalowych 
45. 29.31.Z 

Produkcja wyposażenia elektrycznego i 
elektronicznego do pojazdów silnikowych 

16. 25.71.Z 
Produkcja wyrobów nożowniczych i 

sztućców 
46. 29.32.Z 

Produkcja pozostałych części i akcesoriów 
do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem 

motocykli 
17. 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów 47. 30.91.Z Produkcja motocykli 

18. 25.73.Z Produkcja narzędzi 48. 30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich 

19. 25.93.Z 
Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i 

sprężyn 
49. 30.99.Z 

Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

20. 25.99.Z 
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów 

metalowych, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

50. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn 

21. 27.11.Z 
Produkcja elektrycznych silników, prądnic 

i transformatorów 
51. 33.14.Z 

Naprawa i konserwacja urządzeń 
elektrycznych 

22. 27.12.Z 
Produkcja aparatury rozdzielczej i 
sterowniczej energii elektrycznej 

52. 33.17.Z 
Naprawa i konserwacja pozostałego 

sprzętu transportowego 

23. 27.32.Z 
Produkcja pozostałych elektronicznych i 

elektrycznych przewodów i kabli 
53. 33.19.Z 

Naprawa i konserwacja pozostałego 
sprzętu i wyposażenia 

24. 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego 54. 33.20.Z 
Instalowanie maszyn przemysłowych, 

sprzętu i wyposażenia 

25. 27.40.Z 
Produkcja elektrycznego sprzętu 

oświetleniowego 
55. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej 
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26. 27.51.Z 
Produkcja elektrycznego sprzętu 

gospodarstwa domowego 
56. 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej 

27. 27.90.Z 
Produkcja pozostałego sprzętu 

elektrycznego 
57. 35.30.Z 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych 

28. 28.11.Z 
Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem 

silników lotniczych, samochodowych i 
motocyklowych 

58. 46.14.Z 
Działalność agentów zajmujących się 

sprzedażą maszyn, urządzeń 
przemysłowych, statków i samolotów 

29. 28.12.Z 
Produkcja sprzętu i wyposażenia do 

napędu hydraulicznego i pneumatycznego 
59. 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek 

30. 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek 60. 46.63.Z 

Sprzedaż hurtowa maszyn 
wykorzystywanych w górnictwie, 

budownictwie oraz inżynierii lądowej i 
wodnej 

PRODUKTY DRZEWNO-MEBLARSKIE  
Lp. Symbol Nazwa podklasy Lp. Symbol Nazwa podklasy 

1. 02.10.Z 
Gospodarka leśna i pozostała działalność 

leśna, z wyłączeniem pozyskiwania 
produktów leśnych 

8. 16.23.Z 
Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich 

i ciesielskich dla budownictwa 

2. 02.20.Z Pozyskiwanie drewna 9. 16.29.Z 
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; 

produkcja wyrobów z korka, słomy i 
materiałów używanych do wyplatania 

3. 02.30.Z 
Pozyskiwanie dziko rosnących produktów 

leśnych, z wyłączeniem drewna 
10. 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 

4. 02.40.Z 
Działalność usługowa związana z 

leśnictwem 
11. 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych 

5. 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych 12. 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli 

6. 16.21.Z 
Produkcja arkuszy fornirowych i płyt 

wykonanych na bazie drewna 
13. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 

7. 16.22.Z 
Produkcja gotowych parkietów 

podłogowych 
14. 46.13.Z 

Działalność agentów zajmujących się 
sprzedażą drewna i materiałów 

budowlanych 
OPAKOWANIA PRZYJAZNE ŚRODOWISKU 

Lp. Symbol Nazwa podklasy Lp. Symbol Nazwa podklasy 

1. 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych 5. 17.29.Z 
Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i 

tektury 
2. 17.11.Z Produkcja masy włóknistej 6. 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 
3. 17.12.Z Produkcja papieru i tektury 7. 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych 
4. 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury 8. 25.92.Z Produkcja opakowań z metali 
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falistej oraz opakowań z papieru i tektury 
PRODUKTY INŻYNIERII CHEMICZNEJ I MATERIAŁOWEJ 

Lp. Symbol Nazwa podklasy Lp. Symbol Nazwa podklasy 
1. 08.92.Z Wydobywanie torfu 19. 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 

2. 13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych 20. 22.21.Z 
Produkcja płyt, arkuszy, rur i 

kształtowników z tworzyw sztucznych 

3. 19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu 21. 22.23.Z 
Produkcja wyrobów dla budownictwa z 

tworzyw sztucznych 

4. 19.20.Z 
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów 

rafinacji ropy naftowej 
22. 22.29.Z 

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw 
sztucznych 

5. 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 23. 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego 
6. 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 24. 23.14.Z Produkcja włókien szklanych 

7. 20.13.Z 
Produkcja pozostałych podstawowych 

chemikaliów nieorganicznych 
25. 23.19.Z 

Produkcja i obróbka pozostałego szkła, 
włączając szkło techniczne 

8. 20.14.Z 
Produkcja pozostałych podstawowych 

chemikaliów organicznych 
26. 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych 

9. 20.15.Z 
Produkcja nawozów i związków 

azotowych 
27. 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek 

10. 20.16.Z 
Produkcja tworzyw sztucznych w formach 

podstawowych 
28. 23.44.Z 

Produkcja pozostałych technicznych 
wyrobów ceramicznych 

11. 20.30.Z 
Produkcja farb, lakierów i podobnych 

powłok, farb drukarskich i mas 
uszczelniających 

29. 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 

12. 20.41.Z 
Produkcja mydła i detergentów, środków 

myjących i czyszczących 
30. 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

13. 20.42.Z 
Produkcja wyrobów kosmetycznych i 

toaletowych 
31. 38.11.Z 

Zbieranie odpadów innych niż 
niebezpieczne 

14. 20.51.Z Produkcja materiałów wybuchowych 32. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych 

15. 20.59.Z 
Produkcja pozostałych wyrobów 

chemicznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

33. 38.21.Z 
Obróbka i usuwanie odpadów innych niż 

niebezpieczne 

16. 21.10.Z 
Produkcja podstawowych substancji 

farmaceutycznych 
34. 38.22.Z 

Przetwarzanie i unieszkodliwianie 
odpadów niebezpiecznych 

17. 21.20.Z 
Produkcja leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych 
35. 38.32.Z 

Odzysk surowców z materiałów 
segregowanych 

18. 22.11.Z 
Produkcja opon i dętek z gumy; 

bieżnikowanie i regenerowanie opon z 
gumy 

 

NOWOCZESNE PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE 
Lp. Symbol Nazwa podklasy Lp. Symbol Nazwa podklasy 
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1. 01.11.Z 
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin 
oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 

32. 10.42.Z 
Produkcja margaryny i podobnych 

tłuszczów jadalnych 

2. 01.13.Z 
Uprawa warzyw, włączając melony oraz 

uprawa roślin korzeniowych i roślin 
bulwiastych 

33. 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów 

3. 01.19.Z 
Pozostałe uprawy rolne inne niż 

wieloletnie 
34. 10.52.Z Produkcja lodów 

4. 01.21.Z Uprawa winogron 35. 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 

5. 01.24.Z 
Uprawa drzew i krzewów owocowych 

ziarnkowych i pestkowych 
36. 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych 

6. 01.25.Z 
Uprawa pozostałych drzew i krzewów 

owocowych oraz orzechów 
37. 10.71.Z 

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych 
wyrobów ciastkarskich i ciastek 

7. 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich 38. 10.72.Z 
Produkcja sucharów i herbatników; 

produkcja konserwowanych wyrobów 
ciastkarskich i ciastek 

8. 01.30.Z Rozmnażanie roślin 39. 10.73.Z 
Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i 

podobnych wyrobów mącznych 

9. 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego 40. 10.82.Z 
Produkcja kakao, czekolady i wyrobów 

cukierniczych 

10. 01.42.Z 
Chów i hodowla pozostałego bydła i 

bawołów 
41. 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy 

11. 01.43.Z 
Chów i hodowla koni i pozostałych 

zwierząt koniowatych 
42. 10.84.Z Produkcja przypraw 

12. 01.44.Z 
Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt 

wielbłądowatych 
43. 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 

13. 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz 44. 10.89.Z 
Produkcja pozostałych artykułów 

spożywczych, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

14. 01.46.Z Chów i hodowla świń 45. 10.91.Z 
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt 

gospodarskich 

15. 01.47.Z Chów i hodowla drobiu 46. 10.92.Z 
Produkcja gotowej karmy dla zwierząt 

domowych 

16. 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt 47. 11.01.Z 
Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie 

alkoholi 

17. 01.50.Z 
Uprawy rolne połączone z chowem i 

hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 
48. 11.05.Z Produkcja piwa 

18. 01.61.Z 
Działalność usługowa wspomagająca 

produkcję roślinną 
49. 11.07.Z 

Produkcja napojów bezalkoholowych; 
produkcja wód mineralnych i pozostałych 

wód butelkowanych 
19. 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca 50. 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się 
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chów i hodowlę zwierząt gospodarskich sprzedażą płodów rolnych, żywych 
zwierząt, surowców dla przemysłu 

tekstylnego i półproduktów 

20. 01.70.Z 
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt 

łownych, włączając działalność usługową 
51. 46.17.Z 

Działalność agentów zajmujących się 
sprzedażą żywności, napojów i wyrobów 

tytoniowych 

21. 03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich 52. 46.21.Z 
Sprzedaż hurtowa zboża, 

nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz 
dla zwierząt 

22. 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych 53. 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin 

23. 03.21.Z 
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych 

organizmów wodnych w wodach morskich 
54. 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 

24. 03.22.Z 
Chów i hodowla ryb oraz pozostałych 

organizmów wodnych w wodach 
śródlądowych 

55. 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 

25. 10.11.Z 
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z 

wyłączeniem mięsa z drobiu 
56. 46.32.Z 

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z 
mięsa 

26. 10.12.Z 
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z 

drobiu 
57. 46.33.Z 

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów 
mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów 

jadalnych 

27. 10.13.Z 
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając 

wyroby z mięsa drobiowego 
58. 46.34.B 

Sprzedaż hurtowa napojów 
bezalkoholowych 

28. 10.20.Z 
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, 

skorupiaków i mięczaków 
59. 46.38.Z 

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, 
włączając ryby, skorupiaki i mięczaki 

29. 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw 60. 46.61.Z 
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń 

rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 

30. 10.39.Z 
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie 

owoców i warzyw 
61. 71.20.A 

Badania i analizy związane z jakością 
żywności 

31. 10.41.Z 
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów 

płynnych 
 

MULTIMODALNY TRANSPORT I LOGISTYKA 
Lp. Symbol Nazwa podklasy Lp. Symbol Nazwa podklasy 

1. 49.10.Z 
Transport kolejowy pasażerski 

międzymiastowy 
12. 52.10.B 

Magazynowanie i przechowywanie 
pozostałych towarów 

2. 49.20.Z Transport kolejowy towarów 13. 52.21.Z 
Działalność usługowa wspomagająca 

transport lądowy 

3. 49.31.Z 
Transport lądowy pasażerski, miejski i 

podmiejski 
14. 52.22.A 

Działalność usługowa wspomagająca 
transport morski 

4. 49.39.Z 
Pozostały transport lądowy pasażerski, 

gdzie indziej niesklasyfikowany 
15. 52.22.B 

Działalność usługowa wspomagająca 
transport śródlądowy 
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5. 49.41.Z Transport drogowy towarów 16. 52.23.Z 
Działalność usługowa wspomagająca 

transport lotniczy 
6. 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski 17. 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich 

7. 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów 18. 52.24.C 
Przeładunek towarów w pozostałych 

punktach przeładunkowych 

8. 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski 19. 52.29.A 
Działalność morskich agencji 

transportowych 

9. 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów 20. 52.29.B 
Działalność śródlądowych agencji 

transportowych 

10. 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski 21. 52.29.C 
Działalność pozostałych agencji 

transportowych 

11. 52.10.A 
Magazynowanie i przechowywanie paliw 

gazowych 
 

PRODUKTY OPARTE NA TECHNOLOGIACH INFORMACYJNYCH 
Lp. Symbol Nazwa podklasy Lp. Symbol Nazwa podklasy 

1. 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych 17. 58.21.Z 
Działalność wydawnicza w zakresie gier 

komputerowych 

2. 26.20.Z 
Produkcja komputerów i urządzeń 

peryferyjnych 
18. 58.29.Z 

Działalność wydawnicza w zakresie 
pozostałego oprogramowania 

3. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego 19. 61.10.Z 
Działalność w zakresie telekomunikacji 

przewodowej 

4. 26.40.Z 
Produkcja elektronicznego sprzętu 

powszechnego użytku 
20. 61.20.Z 

Działalność w zakresie telekomunikacji 
bezprzewodowej, z wyłączeniem 

telekomunikacji satelitarnej 

5. 26.51.Z 
Produkcja instrumentów i przyrządów 

pomiarowych, kontrolnych i 
nawigacyjnych 

21. 61.90.Z 
Działalność w zakresie pozostałej 

telekomunikacji 

6. 26.60.Z 

Produkcja urządzeń 
napromieniowujących, sprzętu 

elektromedycznego i 
elektroterapeutycznego 

22. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 

7. 26.70.Z 
Produkcja instrumentów optycznych i 

sprzętu fotograficznego 
23. 62.02.Z 

Działalność związana z doradztwem w 
zakresie informatyki 

8. 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych 24. 62.03.Z 
Działalność związana z zarządzaniem 

urządzeniami informatycznymi 

9. 32.50.Z 
Produkcja urządzeń, instrumentów oraz 

wyrobów medycznych, włączając 
dentystyczne 

25. 62.09.Z 
Pozostała działalność usługowa w zakresie 

technologii informatycznych i 
komputerowych 

10. 33.13.Z 
Naprawa i konserwacja urządzeń 

elektronicznych i optycznych 
26. 63.11.Z 

Przetwarzanie danych; zarządzanie 
stronami internetowymi (hosting) i podobna 
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działalność 

11. 46.51.Z 
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń 

peryferyjnych i oprogramowania 
27. 63.12.Z Działalność portali internetowych 

12. 46.52.Z 
Sprzedaż hurtowa sprzętu 

elektronicznego i telekomunikacyjnego 
oraz części do niego 

28. 63.99.Z 
Pozostała działalność usługowa w zakresie 
informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

13. 47.41.Z 

Sprzedaż detaliczna komputerów, 
urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 

29. 72.19.Z 
Badania naukowe i prace rozwojowe 

w dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych i technicznych 

14. 47.42.Z 
Sprzedaż detaliczna sprzętu 

telekomunikacyjnego prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 

30. 95.11.Z 
Naprawa i konserwacja komputerów i 

urządzeń peryferyjnych 

15. 47.43.Z 
Sprzedaż detaliczna sprzętu 

audiowizualnego prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 

31. 95.12.Z 
Naprawa i konserwacja sprzętu 

(tele)komunikacyjnego 

16. 47.54.Z 

Sprzedaż detaliczna elektrycznego 
sprzętu gospodarstwa domowego 

prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 

 

Należy zwrócić uwagę, że projekty wnioskodawców działających w zakresie ww. inteligentnych 
specjalizacji, a także projekty wnioskodawców działających w branżach bezpośrednio powiązanych z 
inteligentnymi specjalizacjami w ramach globalnych łańcuchów wartości, mogą podlegać wyłączeniu z 
możliwości dofinansowania, o którym mowa w podrozdziale 1.3 Podmioty uprawnione do ubiegania się 
o dofinansowanie - Wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania, w zależności od charakteru 
działalności, z którą związany jest projekt. W celu identyfikacji projektów podlegających wykluczeniu 
pomocne może być „Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z 
możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 
wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności 
gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej” wydane przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, dostępne pod adresem: 
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/raporty/opracowania-i-analizy/opracowanie-dotyczace-
rodzajow-dzialalnosci-gospodarczej-wykluczonych-z-mozliwosci-ubiegania-sie-o-dofinansowanie-w-
ramach-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj-wynikajacych-z-zakazu-udzielani/. 
 
W związku z powyższą zmianą dotychczasowe pkt. 9-12 otrzymują numerację 9-14. 
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3 jw. Rozdział 1, 
podrozdział 
1.3, punkt 4 

str. 20 

Zapis:  
4. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną pomoc dofinansowanie nie może być udzielone 
na działalność wyłączoną z możliwości otrzymania wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji(UE) 
nr 651/2014:  
zmieniono na: 
4. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną dofinansowanie nie może być udzielone na 
działalność wyłączoną z możliwości otrzymania wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji(UE) nr 
651/2014:  

Korekta 
edytorska. 

jw. 

4 jw. Rozdział 1, 
podrozdział 
1.3, część 
Dla typu 2 i 
3, punkt 3, 

str. 21 

Zapis: 
3. Wnioskodawca (w przypadku 2 typu projektów) oraz uczestnicy (w przypadku 2 i 3 typu projektów) 
muszą być zarejestrowani na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz muszą prowadzić działalność 
gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego (informacja o posiadaniu siedziby lub 
oddziału lub miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego 
zostanie potwierdzona na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego bądź Centralnej Ewidencji 
Działalności Gospodarczej). 
zmieniono na:  
3. Wnioskodawca (w przypadku 2 typu projektów) oraz uczestnicy (w przypadku 2 i 3 typu projektów) 
muszą być zarejestrowani na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz muszą prowadzić działalność 
(uczestnicy projektu – działalność gospodarczą) na terenie województwa zachodniopomorskiego 
(informacja o posiadaniu siedziby lub oddziału lub miejsca prowadzenia działalności na terenie 
województwa zachodniopomorskiego zostanie potwierdzona na podstawie Krajowego Rejestru 
Sądowego bądź Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej). 
 

Doprecyzowanie 
zapisów. 

jw. 

5 jw. Rozdział 2, 
podrozdział 
2.1, punkt 1, 

str. 22 

Zapis: 
1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów (typu 1, 2 i 3) w ramach konkursu 
wynosi łącznie 3 760 000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych). 
zmieniono na: 
1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi łącznie  
3 760 000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych), w tym: 
a) 2 256 000,00 zł na projekty realizowane w ramach typu 1, 
b) 940 000,00 zł na projekty realizowane w ramach typu 2, 
c) 564 000,00 zł na projekty realizowane w ramach typu 3. 

Konieczność 
podziału alokacji 
ze względu na 
zróżnicowanie 

oceny w 
poszczególnych 

typach 
projektów. 

jw. 

6 jw. Rozdział 3, 
podrozdział 
3.1, pkt 4, 

str. 28 

Zapis: 
4.W przypadku Działania 1.15 rozpoczęciem realizacji projektu mogą być w szczególności: rozpoczęcie 
rekrutacji uczestników programu ekspansji/spotkania kooperacyjnego, zgłoszenie udziału w imprezie 
targowo – wystawienniczej,  dokonanie rezerwacji powierzchni wystawienniczej, zawarcie umowy z 
wykonawcą usługi doradczej, zawarcie umowy z wykonawcą np. materiałów promocyjnych, dokonanie 

Korekta 
edytorska. 

jw. 
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rezerwacji powierzchni wystawienniczej, zapłata zaliczki itp. 
zmieniono na: 
W przypadku Działania 1.15 rozpoczęciem realizacji projektu mogą być w szczególności: rozpoczęcie 
rekrutacji uczestników programu ekspansji/spotkania kooperacyjnego, zgłoszenie udziału w imprezie 
targowo – wystawienniczej,  zawarcie umowy z wykonawcą usługi doradczej, zawarcie umowy z 
wykonawcą np. materiałów promocyjnych, dokonanie rezerwacji powierzchni wystawienniczej, zapłata 
zaliczki itp. 

7 jw. Rozdział 7, 
podrozdział 
7.2.1, punkt 

12, 
str. 51 

Zapis: 
12. Wnioskodawcy przysługuje prawo do jednokrotnej poprawy/uzupełnienia złożonej dokumentacji. 
Prawo to dotyczy także braków formalnych i oczywistych omyłek pisarskich. W przypadku konieczności 
dokonania uzupełnienia lub poprawy dokumentacji aplikacyjnej, z uwagi na niespełnienie przez 
wnioskodawcę kryteriów administracyjności, będących przedmiotem niniejszej oceny, IZ RPO WZ 
wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawy dokumentacji. Poprawy/uzupełnienia należy 
dokonać w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem negatywnej oceny spełniania 
danego kryterium. 
zmieniono na: 
12. Wnioskodawcy przysługuje prawo do jednokrotnej poprawy/uzupełnienia złożonej dokumentacji. W 
przypadku konieczności dokonania uzupełnienia lub poprawy dokumentacji aplikacyjnej, z uwagi na 
niespełnienie przez wnioskodawcę kryteriów administracyjności, będących przedmiotem niniejszej 
oceny, IZ RPO WZ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawy dokumentacji. 
Poprawy/uzupełnienia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem 
negatywnej oceny spełniania danego kryterium. 

Konieczność 
wyłączenia 

uzupełnienia 
braków 

formalnych i 
oczywistych 

omyłek z 
zakresu 

jednokrotnej 
korekty. 

 

8 jw. Rozdział 7, 
podrozdział 
7.2.2, punkt 

1, 
str. 52 

Zapis: 
1. Celem oceny jest sprawdzenie czy założenia projektu są realne, a wyniki analiz oparte zostały o 
adekwatne założenia. Ponadto, w tej części oceniana jest kwalifikowalność przewidzianych w 
projektach wydatków, poprawność obliczeń kosztów całkowitych i całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych oraz intensywności wsparcia. Projekty weryfikowane są również w szczególności pod 
kątem zgodności z prawem zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności, ochrony środowiska i 
regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Ocena projektów dokonywana jest na podstawie 
wybranych kryteriów dopuszczalności, administracyjności oraz wykonalności. 
zmieniono na: 
1. Celem oceny jest sprawdzenie czy założenia projektu są realne, a wyniki analiz oparte zostały o 
adekwatne założenia. Ponadto, w tej części oceniana jest kwalifikowalność przewidzianych w 
projektach wydatków, poprawność obliczeń kosztów całkowitych i całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych oraz intensywności wsparcia. Projekty weryfikowane są również w szczególności pod 
kątem zgodności z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Ocena projektów dokonywana jest na 
podstawie wybranych kryteriów administracyjności i wykonalności. 

Doprecyzowanie 
zapisów. 

jw. 



Regulamin konkursu  w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020  

Działanie 1.15 

 

 12/18 

 

9 jw. Rozdział 7, 
podrozdział 
7.2.3, punkt 

4, 
str. 53 

Zapis: 
4. W wyniku przeprowadzenia oceny merytorycznej II stopnia tworzona jest lista projektów (lista 
rankingowa). Kolejność projektów na ww. liście uzależniona jest od liczby punktów uzyskanych przez 
projekt. Końcową ocenę projektu stanowi suma ocen przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów. 
Ocenę kryterium stanowi średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez poszczególnych członków 
KOP w ramach kryterium. 
zmieniono na:  
4. W wyniku przeprowadzenia oceny merytorycznej II stopnia tworzone są listy projektów (listy 
rankingowe). Listy tworzone są oddzielnie dla 1, 2 i 3 typu projektów. Kolejność projektów na ww. 
listach uzależniona jest od liczby punktów uzyskanych przez projekt. Końcową ocenę projektu stanowi 
suma ocen przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów. Ocenę kryterium stanowi średnia 
arytmetyczna punktów przyznanych przez poszczególnych członków KOP w ramach kryterium. 

Uspójnienie 
zapisów w 
kontekście 

zmiany 
wskazanej w 

pkt. 5 rejestru. 

jw. 

10 jw. Rozdział 7, 
podrozdział 

7.4, 
str. 54 

Dodano pkt 7: 
7.  Wniesienie protestu przez jednego z wnioskodawców, w ramach danego konkursu nie wstrzymuje 
zawierania umów z pozostałymi wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania. 

Doprecyzowanie 
zapisów. 

jw. 

11 jw. Rozdział 7, 
podrozdział 

7.4, 
str. 55 

Dodano pkt 13: 
13. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia również w przypadku, gdy na jakimkolwiek etapie 
postępowania w zakresie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na 
dofinansowanie projektów w ramach Działania. 

Doprecyzowanie 
zapisów. 

jw. 

12 Regulamin 
konkursu dla 

Działania 1.15, 
wersja 

z 30 czerwca 
2016 r. oraz 

Załącznik nr 1 
do regulaminu 

konkursu: Wzór 
wniosku o 

dofinansowanie 
wraz z instrukcją 

wypełniania 

Rozdział 10, 
punkt 8, 
str. 59 

W związku ze zmianami w treści załącznika nr 1: Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją 
wypełniania zapis: 
-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 (wersja 1.0), 
zmieniono na: 
-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 (wersja 2.0), 

Zmiana treści 
załącznika. 

jw. 

13 
 
 
 

Załącznik nr 1 
do regulaminu 

konkursu: Wzór 
wniosku o 

Sekcja A.4.2 Zapis sekcji A.4.2. Projekt realizowany na terenie całego kraju: 
W przypadku naboru nr RPZP.01.15.00-IZ.00-32-001/16 w sekcji należy zaznaczyć obowiązkowo 
odpowiedź „Nie dotyczy". 
zmieniono na: 

Korekta 
edytorska. 

jw. 
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dofinansowanie 
wraz z instrukcją 

wypełniania 

W przypadku naboru nr RPZP.01.15.00-IZ.00-32-001/16 w sekcji należy zaznaczyć obowiązkowo 
odpowiedź „Tak". 

14 jw. Sekcja B.8, 
punkt 2 

Zapis dotyczący sekcji B.8. Charakterystyka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, 
2. Kod PKD, którego dotyczy projekt: 
Należy wpisać kod PKD działalności, której dotyczy projekt.  
Podczas uzupełniania pola system „podpowiada” kody PKD według nazw rozdziałów. 
zmieniono na: 
2. Należy wpisać kod PKD działalności, której dotyczy projekt.  
Podczas uzupełniania pola system „podpowiada” kody PKD według nazw rozdziałów.  
W przypadku projektów typu 1 kod PKD musi być zgodny z jednym z kodów PKD określonych w 
regulaminie konkursu i odpowiadającym poszczególnym inteligentnym specjalizacjom wymienionym w 
załączniku nr 8 do regulaminu konkursu „Wykaz Inteligentnych Specjalizacji Województwa 
Zachodniopomorskiego”, a także musi być związany z produktem/usługą będącą przedmiotem 
działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego. 
 
Podany kod PKD musi widnieć w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy na dzień składania wniosku 
o dofinansowanie. 
 
Podczas uzupełniania pola system „podpowiada” kody PKD według nazw rozdziałów, przy czym kod 
należy podać rozpoczynając od litery oznaczającej sekcję PKD. 

Doprecyzowanie 
zapisów. 

jw. 

15 jw. Sekcja B.8, 
punkt 3 

Zapis dotyczący sekcji B.8. Charakterystyka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą: 
3. Należy wpisać kod PKD głównej działalności wnioskodawcy.  
W przypadku wnioskodawcy, będącego podmiotem krajowym, podany kod PKD musi figurować w 
aktualnym dokumencie rejestrowym wnioskodawcy. 
Podczas uzupełniania pola system „podpowiada” kody PKD według nazw rozdziałów. 
zmieniono na: 
Należy wpisać kod PKD głównej działalności wnioskodawcy.  
W przypadku wnioskodawcy, będącego podmiotem krajowym, podany kod PKD musi figurować w 
aktualnym dokumencie rejestrowym wnioskodawcy. 
Podczas uzupełniania pola system „podpowiada” kody PKD według nazw rozdziałów, przy czym kod 
należy podać rozpoczynając od litery oznaczającej sekcję PKD. 

Doprecyzowanie 
zapisów. 

jw. 

16 jw. Sekcja D.1 Zapis dotyczący sekcji D.1. Krótki opis projektu: 
Należy w sposób zwięzły opisać, co będzie przedmiotem projektu, jasno określić zakres rzeczowy i 
sposób wdrażania, a także przedstawić najważniejsze etapy projektu. 
Opisując założenia projektu należy odnieść się do wymogów określonych w pkt. 1.2 „Typy projektów, 
zasady przyznawania dofinansowania i wyłączenia z możliwości dofinansowania” regulaminu konkursu 

Doprecyzowanie 
zapisów. 

 
 

jw. 
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dla Działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw 
zmieniono na: 
Dotyczy wszystkich typów projektów:  
Należy w sposób zwięzły opisać, co będzie przedmiotem projektu, jasno określić zakres rzeczowy i 
sposób wdrażania, a także przedstawić najważniejsze etapy projektu. 
Opisując założenia projektu należy odnieść się do wymogów określonych w pkt. 1.2 „Typy projektów, 
zasady przyznawania dofinansowania i wyłączenia z możliwości dofinansowania” Regulaminu konkursu 
dla Działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, w szczególności: 
Dotyczy projektów Typu 1:  
1. Opisać w jaki sposób przedmiot projektu służy realizacji indywidualnej strategii ekspansji na rynki 

zagraniczne oraz uzasadnić, że realizacja ww. strategii nastąpi w sposób kompleksowy (nie w 
formie incydentalnych działań); 

2. Wskazać, które z działań/etapów zaplanowanych w strategii będą realizowane. Warunkiem 
koniecznym jest realizacja co najmniej dwóch działań/etapów strategii; 

3. Wskazać czy impreza targowa/wystawiennicza posiada charakter międzynarodowy.  
Dotyczy projektów Typu 2:  
1. Opisać w jaki sposób przedmiot projektu służy realizacji programu ekspansji dla grupy 

zachodniopomorskich przedsiębiorców. 
Dotyczy projektów Typu 3:  
1. Opisać w jaki sposób projekt służy zwiększeniu skali kooperacji i integracji zachodniopomorskich 

przedsiębiorstw; 
2.   Wskazać, że projekt będzie realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego; 
3. Uzasadnić, że realizacja projektu nie obejmuje przedsięwzięć organizowanych jedynie dla członków 

danej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców; 
4. Przedstawić potencjał wnioskodawcy do budowania regionalnej sieci powiązań i współpracy 

gospodarczej; 
5. Wskazać czy przedsięwzięcie towarzyszy imprezom promocyjnym bądź wystawienniczym o 

charakterze ponadregionalnym, a także imprezom cyklicznym o udokumentowanej historii oraz 
uzasadnić, że projekt jest nowością/innowacją w stosunku do dotychczasowej formuły tego 
wydarzenia (jeśli dotyczy). 

Dotyczy projektów Typu 2 i 3:  
1. Wskazać segment rynku/ specjalizacji, na którym działają uczestnicy projektu; 
2. Wskazać uczestników projektu, tzn. czy są to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu 

województwa zachodniopomorskiego, określić liczbę uczestników projektu (liczba przedsiębiorstw 
wraz z liczbą osób reprezentujących poszczególne przedsiębiorstwa) oraz ewentualnie wskazać czy 
uczestnicy projektu działają w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa 
zachodniopomorskiego lub działają na terenie objętym Kontraktem Samorządowym oraz w ramach 
specjalizacji gospodarczych wskazanych w Kontrakcie Samorządowym lub na terenie Specjalnej 



Regulamin konkursu  w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020  

Działanie 1.15 

 

 15/18 

 

Strefy Włączenia; 
3. Uzasadnić, że wybór uczestników projektu został dokonany z zachowaniem zasady przejrzystości i 

równego traktowania. 
17 jw. Sekcja D.2  Zapis dotyczący sekcji D.2. Cele i rezultaty projektu – tło i uzasadnienie: 

W tej sekcji należy m.in.:  
1. uzasadnić potrzebę realizacji projektu, wskazać, w jakim celu projekt będzie realizowany, jakie 
przyniesie rezultaty;  
2. opisać rezultaty oraz korzyści ekonomiczne i społeczne (mierzalne i niemierzalne), które zostaną 
osiągnięte w wyniku realizacji projektu;  
3. wskazać, które z działań/etapów zaplanowanych w strategii będą realizowane. Warunkiem 
koniecznym jest realizacja co najmniej dwóch działań/etapów strategii – dotyczy projektów TYP I;  
4. uzasadnić, że planowane rezultaty projektu będą wyższe niż potencjalne rezultaty wsparcia 
udzielonego przedsiębiorstwom indywidualnie – dotyczy projektów TYP II i III;  
5. wskazać czy projekt przewiduje przeniesienie całości korzyści ekonomicznej z dofinansowania na 
uczestników projektu – dotyczy projektów TYP II i III;  
6. opisać czy przedmiot projektu służy realizacji programu ekspansji dla grupy zachodniopomorskich 
przedsiębiorców – dotyczy projektów TYP II,;  
7. wskazać czy realizacja projektu obejmuje przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie w ramach 
projektów TYP I – dotyczy projektów TYP II,  
8. wskazać czy realizacja projektu obejmuje przedsięwzięcia organizowane jedynie dla członków 
danej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców – dotyczy projektów TYP III  
9. opisać czy całość wsparcia będzie transferowana do uczestników projektu – dotyczy projektów 
TYP II i III  
10. wskazać, że projekt służy zwiększeniu skali kooperacji i integracji zachodniopomorskich 
przedsiębiorstw  
11. wskazać czy w wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo nawiąże lub rozwinie współpracę z 
lokalnymi i regionalnymi partnerami gospodarczymi (dostawcami, odbiorcami, jednostkami 
naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu)? Jeżeli tak, należy wymienić tych partnerów oraz 
scharakteryzować zakres współpracy – dotyczy projektów TYP I.  
zmieniono na: 
W tej sekcji należy m.in.:  
Dotyczy wszystkich typów projektów:  
1. Uzasadnić potrzebę realizacji projektu, wskazać, w jakim celu projekt będzie realizowany, jakie 

przyniesie rezultaty; 
2. Opisać rezultaty oraz korzyści ekonomiczne i społeczne (mierzalne i niemierzalne), które zostaną 

osiągnięte w wyniku realizacji projektu. 
Dotyczy projektów Typu 1:  

Doprecyzowanie 
zapisów. 

jw. 
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1. Opisać jak realizacja projektu wpłynie na potencjał rozwojowy wnioskodawcy i  poprawę jego 
konkurencyjności; 

2. Wskazać czy w wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo nawiąże lub rozwinie współpracę z 
lokalnymi i regionalnymi partnerami gospodarczymi (dostawcami, odbiorcami, jednostkami 
naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu)? Jeżeli tak, należy wymienić tych partnerów oraz 
scharakteryzować zakres współpracy (jeśli dotyczy). 

Dotyczy projektów Typu 3:  
1. Opisać czy działania podjęte w projekcie doprowadzą do podjęcia wspólnych przedsięwzięć w 

obszarze innowacyjności, B+R, nauki. 
Dotyczy projektów Typu 2 i 3:  
1. Opisać jak realizacja projektu wpłynie na potencjał rozwojowy uczestników projektu i poprawę ich 

konkurencyjności; 
2. Uzasadnić, że planowane rezultaty projektu będą wyższe niż potencjalne rezultaty wsparcia 

udzielonego przedsiębiorstwom  indywidualnie; 
3. Wskazać czy projekt przewiduje przeniesienie całości korzyści ekonomicznej z dofinansowania na 

uczestników projektu, opisać czy całość wsparcia będzie transferowana do uczestników. 
 

Wskazane w niniejszej sekcji rezultaty projektu powinny być tożsame z danymi wskazanymi przez 
wnioskodawcę w sekcji E wniosku o dofinansowanie. 

 

18 jw. Sekcja 
D.7.1 

Zapis wskazujący nazwę jednej z zasad i polityk wspólnotowych wskazaną w sekcji D.7.1 Kluczowe 
zasady i polityki wspólnotowe: 
Zasada promowania i realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym m.in. budowanie 
infrastruktury w zgodzie z zasadą uniwersalnego projektowania 
zmieniono na: 
Zasada promowania i realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji 

Usunięcie 
rozwinięcia 

dotyczącego 
ww. zasady w 
odniesieniu do 

przedmiotu 
wsparcia w 

ramach 
konkursu. 

jw. 

19 jw. Sekcja G.3 Z części opisowej usunięto zapis (ostatnie zdanie): 
W celu poprawnego oszacowania wartości pośrednich wydatków kwalifikowalnych w projekcie 
wnioskodawca może posłużyć się 

Korekta 
edytorska. 

jw. 
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20 jw. Sekcja G.3, 
pole: 

Główny 
wskaźnik 

projektu, dla 
osiągnięcia 

którego 
realizowane 
jest zadanie 

Zapis dotyczący sekcji G.3. Koszty pośrednie, pole: Główny wskaźnik projektu, dla osiągnięcia którego 
realizowane jest zadanie: 
Z listy rozwijanej należy wybrać odpowiedni wskaźnik główny będący wynikiem realizacji zadania. 
Wprowadzone dane mają odzwierciedlenie w sekcji E.3. 
zmieniono na: 
Pole wypełniane automatycznie. 

Korekta 
edytorska. 

jw. 

21 jw. Sekcja G.7, 
Tabela: 
Źródła 

finansowani
a wydatków, 

 

Z tabeli w części przyporządkowanej do wiersza: Suma i kolumny: Nazwa dokumentu potwierdzającego 
zapewnienie środków  
usunięto: X (pole niewypełniane) 

Korekta 
edytorska. 

jw. 

22 Regulamin 
konkursu dla 

Działania 1.15, 
wersja 

z 30 czerwca 
2016 r. oraz 

Załącznik nr 6 
do regulaminu 

konkursu: 
Zasady 

wprowadzania 
zmian w 

projektach 
realizowanych w 

ramach 
Regionalnego 

Programu 
Operacyjnego 
Województwa 

Zachodniopomo
rskiego 2014-

2020 

Rozdział 10, 
punkt 8, 
 str. 59 

W związku ze zmianą treści załącznika nr 1 (Formularza wprowadzania zmian w projekcie 
realizowanym w ramach RPO WZ 2014-2020) do przedmiotowych zasad 
zapis: 
-Załącznik nr 6: Zasady wprowadzania zmian w projektach realizowanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 3.0), 
zmieniono na: 
-Załącznik nr 6: Zasady wprowadzania zmian w projektach realizowanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 4.0), 
 

Zmiana treści 
załącznika do 

zasad. 

jw. 
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23 Regulamin 
konkursu dla 

Działania 1.15, 
wersja 

z 30 czerwca 
2016 r. 

Rozdział 10, 
punkt 8,  
str. 60 

Dodano: 
-Załącznik nr 8: Wykaz Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego. 

Załącznik 
dodano w 
związku ze 

zmianą 
wskazaną w pkt. 

2 rejestru. 

jw. 

24 Załącznik nr 3 
do regulaminu 

konkursu: 
Wzór umowy o 
dofinansowanie 

wraz z 
załącznikami, 

§ 10, 
pkt. 5 

Zapis: 
5. Płatność końcowa zostanie przekazana Beneficjentowi przelewem na rachunek bankowy 
Beneficjenta przez Płatnika lub Instytucję Zarządzającą RPO WZ na podstawie wniosku o płatność 
końcową, o którym mowa w § 7 ust. 8 pkt 8) Umowy, obejmującego wydatki kwalifikowalne 
odpowiadające co najmniej 5% łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 4 Umowy, 
po:… 
zmieniono na: 
5. Płatność końcowa zostanie przekazana Beneficjentowi przelewem na rachunek bankowy 
Beneficjenta przez Płatnika lub Instytucję Zarządzającą RPO WZ na podstawie wniosku o płatność 
końcową, o którym mowa w § 7 ust. 8 pkt 8) Umowy, obejmującego kwotę wnioskowaną stanowiącą co 
najmniej 5% łącznej kwoty dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 4 Umowy, po:… 

Doprecyzowanie 
zapisów. 

jw. 

 


