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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 12 grudnia 

2016 r. 

Rozdział 1,  
Podrozdział 1.2  

punkt 7  
 

str. 15 

Zapis: 
Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie 
podwykonawcy. Podwykonawstwo można zlecić jedynie jednostce naukowej, 
posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 
42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki) lub 
spółce celowej, o której mowa w art. 86a lub art. 86b ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Wartość prac realizowanych na 
zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% warto ści 
bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu . 
Zmieniono na: 
Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie 
podwykonawcy. Podwykonawstwo można zlecić jedynie jednostce naukowej, 
posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 
42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki) lub 
spółce celowej, o której mowa w art. 86a lub art. 86b ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Wartość prac realizowanych na 
zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć wartości 50% całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych projektu.  

W celu skorygowania 
i ujednolicenia zapisów 
dokumentacji konkursowej 
zmieniono zapis. 
 

20.02.2017 r. 

2. 

Regulamin 
konkursu dla 
Działania 1.1, 

wersja 1.0 

Rozdział 3, 
Podrozdział 3.1  

punkt 7  
 

Zapis:  

Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć datę zakończenia prac 

B+R będących przedmiotem projektu, potwierdzonego właściwym protokołem z 
przeprowadzonych prac, dokumentacją techniczną/technologiczną, raportem z 

W celu skorygowania 
i ujednolicenia zapisów 
dokumentacji konkursowej 
zmieniono zapis. 

20.02.2017 r. 
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z 12 grudnia 
2016 r. 

str. 25,26 przeprowadzonych badań lub zgłoszenia do właściwego urzędu ochrony 
własności przemysłowej. 
 
Zmieniono na:  
Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć datę zakończenia prac 
B+R będących przedmiotem projektu, potwierdzonego właściwym protokołem z 
przeprowadzonych prac, dokumentacją techniczną/technologiczną, raportem z 
przeprowadzonych badań, datę dokonania zgłoszenia do właściwego urzędu 
ochrony własności przemysłowej lub datę poniesienia ostatniego wydatku w 
ramach projektu, w zależności od tego co nastąpiło później. 

 

 
3. 

Regulamin 
konkursu dla 
Działania 1.1, 

wersja 1.0 
z 12 grudnia 

2016 r. 

Rozdział 3.5, 
Podrozdział 3.5, 

punkt 1, lit. c) 
 

str.28 

Zapis: 
c) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one 
wykorzystywane na potrzeby projektu:   
W przypadku budynków za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty 
amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie 
powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami 
kwalifikowalnymi są proporcjonalne części rat dzierżawy lub kosztów 
użytkowania wieczystego (z wyłączeniem części odsetkowych); 
 
Zmieniono na:  
c) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one 
wykorzystywane na potrzeby projektu:   
W przypadku budynków za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty 
amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie 
powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami 
kwalifikowalnymi są proporcjonalne części rat dzierżawy lub kosztów 
użytkowania wieczystego (z wyłączeniem części odsetkowych). 
Koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one 
wykorzystywane na potrzeby projektu mogą stanowić nie więcej niż 10% 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku terenów 
poprzemysłowych¹º i terenów opuszczonych¹¹ na których znajdują się budynki 
limit ten wynosi 15%). 
 
Oraz dodano przypis nr 10 i 11 o treści: 
¹º Teren poprzemysłowy – zdegradowany, nieużytkowany lub nie w pełni 
wykorzystany teren przeznaczony pierwotnie pod działalność gospodarczą, 
która została zakończona. 
¹¹ Teren opuszczony –  teren zdegradowany, nieużytkowany lub nie w pełni 

W celu skorygowania 
i ujednolicenia zapisów 
dokumentacji konkursowej 
zmieniono zapis. 
 

20.02.2017 r. 
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wykorzystany. 

4. 

Regulamin 
konkursu dla 
Działania 1.1, 

wersja 1.0 
z 12 grudnia 

2016 r. 

Rozdział 3, 
Podrozdział 3.5, 

punkt 1, podpunkt 
1), litera d) 

 
s. 28  

Zapis: 
d) koszty bada ń 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 podwykonawstwa (podwykonawstwo można zlecić jedynie jednostce 
naukowej, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której 
mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki lub spółce celowej, o której mowa w art. 86a lub art. 86b 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym), rozumianego 
jako zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są 
wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta. Za 
podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do 
wykonania zadań projektowych takich jak usługi prawne lub księgowe. Koszty 
podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 50% wartości bezpośrednich kosztów 
kwalifikowalnych; 
- koszty warto ści niematerialnych i prawnych,  w szczególności w postaci 
licencji, know-how, patentów, nieopatentowanej wiedzy technicznej, analiz, 
raportów badawczych celem dalszego ich wykorzystywania do prowadzenia 
prac badawczo-rozwojowych; 
 

Zmieniono na:  
d) koszty bada ń 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 podwykonawstwa (podwykonawstwo można zlecić jedynie jednostce 
naukowej, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której 
mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki lub spółce celowej, o której mowa w art. 86a lub art. 86b 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym), rozumianego 
jako zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są 
wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta. Za 
podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do 
wykonania zadań projektowych takich jak usługi prawne lub księgowe. Koszty 

W celu skorygowania 
i ujednolicenia zapisów 
dokumentacji konkursowej 
zmieniono zapis. 

 

20.02.2017 r. 
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podwykonawstwa mogą stanowić nie więcej niż 50% całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych projektu;  
- koszty warto ści niematerialnych i prawnych,  w szczególności w postaci 
licencji, know-how, patentów, nieopatentowanej wiedzy technicznej, analiz, 
raportów badawczych celem dalszego ich wykorzystywania do prowadzenia 
prac badawczo-rozwojowych; 

5. 

Regulamin 
konkursu dla 
Działania 1.1, 

wersja 1.0 
z 12 grudnia 

2016 r. 

Rozdział 3, 
Podrozdział 3.5, 

punkt 1, podpunkt 
1, lit. e) 

 
str.29 

Zapis: 
e) koszty ogólne i inne koszty operacyjne,  w tym przede wszystkim: koszty 
materiałów, surowców, półproduktów, odczynników, sprzętu laboratoryjnego 
niebędącego środkiem trwałym, koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej, 
ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu; 
 
Zmieniono na: 
e) koszty ogólne i inne koszty operacyjne , w tym przede wszystkim: koszty 
materiałów, surowców, półproduktów, odczynników, sprzętu laboratoryjnego 
niebędącego środkiem trwałym, koszty wynajmu dodatkowej powierzchni 
laboratoryjnej¹², ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu; 
 
Oraz dodano przypis nr 12 o treści: 
¹² Jako powierzchnię laboratoryjną należy rozumieć powierzchnię wyposażoną 
w aparaturę badawczą oraz przystosowaną do prowadzenia badań np. ze 
względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń. 
 

W celu doprecyzowania 
i ujednolicenia zapisów 
dokumentacji konkursowej 
zmieniono zapis. 

20.02.2017 r. 

6. 

Regulamin 
konkursu dla 
Działania 1.1, 

wersja 1.0 
z 12 grudnia 

2016 r. 

Rozdział 3, 
Podrozdział 3.5, 

punkt 1, podpunkt 
1, lit. f) 

 
str.29 

Zapis: 
f) koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i inn ych warto ści 
niematerialnych i prawnych (dotyczy sektora M ŚP), w szczególności opłaty 
urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór 
użytkowy/przemysłowy, konieczne do poniesienia koszty zawodowego 
pełnomocnika w zakresie przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej oraz 
reprezentację przed organem, koszty tłumaczenia. 
 
Zmieniono na: 
f) koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i inn ych warto ści 
niematerialnych i prawnych (dotyczy sektora M ŚP), w szczególności opłaty 
urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór 
użytkowy/przemysłowy, konieczne do poniesienia koszty zawodowego 
pełnomocnika w zakresie przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej oraz 
reprezentację przed organem, koszty tłumaczenia – do momentu dokonania 

W celu doprecyzowania i 
ujednolicenia zapisów 
dokumentacji konkursowej 
zmieniono zapis. 

20.02.2017 r. 
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zgłoszenia do właściwego urzędu ochrony własności przemysłowej. 
7. Regulamin 

konkursu dla 
Działania 1.1, 

wersja 1.0 
z 12 grudnia 

2016 r. 

Rozdział 4, 
pkt 9, Tabela: 

Wskaźniki produktu  
poz. 1 Liczba 

przedsiębiorstw 
otrzymujących 
wsparcie (CI) 

 
str.31  

Zapis: 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w dowolnej formie z EFRR. 
Aplikując o dofinansowanie wnioskodawca zakłada realizację wskaźnika na 
poziomie jednego przedsiębiorstwa, a otrzymując dofinansowanie realizuje 
wskaźnik.  
Osiągnięcie wskaźnika uwarunkowane jest zakończeniem realizacji projektu. 
Wskaźnik właściwy dla projektu realizowanego w formule bez partnerstwa. 
 
Zmieniono na:  
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w dowolnej formie z EFRR. 
Aplikując o dofinansowanie wnioskodawca zakłada realizację wskaźnika na 
poziomie jednego przedsiębiorstwa, a otrzymując dofinansowanie realizuje 
wskaźnik. Osiągnięcie wskaźnika uwarunkowane jest zakończeniem realizacji 
projektu. 

W celu doprecyzowania 
i ujednolicenia zapisów 
dokumentacji konkursowej 
zmieniono zapis. 

20.02.2017 r. 

8. Regulamin 
konkursu dla 
Działania 1.1, 

wersja 1.0 
z 12 grudnia 

2016 r. 

Rozdział 4, 
pkt 9, Tabela: 

Wskaźniki produktu  
poz. 3 Liczba 

przedsiębiorstw 
współpracujących z 

ośrodkami 
badawczymi (CI) 

 
str.32 

Zapis: 
Liczba przedsiębiorstw, które współpracują z instytucjami badawczymi w 
projektach badawczo-rozwojowych. Przynajmniej jedno 
przedsiębiorstwo i jedna instytucja badawcza uczestniczy w projekcie. 
Współpraca powinna trwać co najmniej na czas trwania projektu. 
Osiągnięcie wskaźnika uwarunkowane jest zakończeniem realizacji projektu. 
Wskaźnik właściwy dla partnerstwa. 
 
Zmieniono na: 
Liczba przedsiębiorstw, które współpracują z ośrodkami badawczymi w 
projektach badawczo-rozwojowych. Przynajmniej jedno przedsiębiorstwo i jeden 
ośrodek badawczy uczestniczy w projekcie. Współpraca może być nowa lub 
istniejąca i powinna trwać co najmniej na czas trwania projektu. 
Osiągnięcie wskaźnika uwarunkowane jest zakończeniem realizacji projektu. 
Jako ośrodki badawcze należy wykazywać jednostki naukowe w rozumieniu 
ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki. 

W celu skorygowania 
i ujednolicenia zapisów 
dokumentacji konkursowej 
zmieniono zapis. 
 

20.02.2017 r. 

9. Regulamin 
konkursu dla 
Działania 1.1, 

wersja 1.0 
z 12 grudnia 

2016 r. 

Rozdział 4, 
pkt 10, Tabela: 

Wskaźniki produktu 
  
 

str.33 

Zapis: W celu doprecyzowania 
i ujednolicenia zapisów 
dokumentacji konkursowej 
zmieniono zapis. 

20.02.2017 r. 
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Rodzaj 
wska źnika 

Nazwa wska źnika 

Wskaźnik nale ży 
obowi ązkowo 

wybra ć  
i okre ślić jego 

warto ść  

Wskaźnik 
należy wybra ć, 

gdy jest 
adekwatny dla 

projektu  
i okre ślić jego 

warto ść 

pr
od

uk
tu

  

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
(CI) [szt.] 

x10 

 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 
(CI) [szt.] 

x   

Liczba przedsiębiorstw 
współpracujących z 
ośrodkami badawczymi 
(CI ) [szt.] 

x11 

 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla 
przedsiębiorstw 
(dotacje) (CI) [zł] 

x   

Liczba realizowanych 
projektów B+R [szt.] 

x 
 

Liczba przedsiębiorstw 
wspartych w zakresie 
prowadzenia prac B+R 
[szt.] 

x 
 

10 Wskaźnik właściwy dla projektu realizowanego w formule bez partnerstwa. 
11 Wskaźnik właściwy dla partnerstwa. 
 
Zmieniono na: 
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Rodzaj 
wska źnika 

Nazwa wska źnika 

Wskaźnik nale ży 
obowi ązkowo 

wybra ć  
i okre ślić jego 

warto ść  

Wskaźnik 
należy wybra ć, 

gdy jest 
adekwatny dla 

projektu  
i okre ślić jego 

warto ść 

pr
od

uk
tu

  

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
(CI) [szt.] 

x 

 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 
(CI) [szt.] 

x   

Liczba przedsiębiorstw 
współpracujących z 
ośrodkami badawczymi 
(CI ) [szt.] 

 x 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla 
przedsiębiorstw 
(dotacje) (CI) [zł] 

x   

Liczba realizowanych 
projektów B+R [szt.] 

x 
 

Liczba przedsiębiorstw 
wspartych w zakresie 
prowadzenia prac B+R 
[szt.] 

x 
 

 

10. Regulamin 
konkursu dla 
Działania 1.1, 

wersja 1.0 
z 12 grudnia 

2016 r. 

Rozdział punkt 4, 
podpunkt 1) 

 
Str. 36,37 

Dodano zapis: 
Załącznik nr 7.1.1:  Kopie zaświadczeń pomocy de minimis jakie otrzymał 
wnioskodawca14 w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie – wg wzoru, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie – wg wzoru. 

Załącznik wymagany jest w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w 
ramach projektu. W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa 
naukowo-przemysłowego wymagane jest przedłożenie załącznika dla Lidera 
oraz każdego z partnerów z osobna. 

W celu dostosowania zapisów 
dokumentacji konkursowej do 
obowiązujących przepisów prawa. 

20.02.2017 r. 
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Oraz przypis nr 14 o treści: 
W celu wykazania pomocy de minimis oraz określenia jej wielkości w okresie 
trzech lat podatkowych, podmiot ubiegający się o pomoc de minims rozumiany 
jest jako „jedno przedsiębiorstwo” zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013. 

11. Załącznik nr 1 do 
regulaminu 
konkursu: 

Wzór wniosku o 
dofinansowanie 
projektu z EFRR 
wraz z instrukcją 

wypełniania  
Wersja 1.0 

Sekcja A.1  
Okres realizacji 

projektu, podpunkt 
A.1.2. Data 

zakończenia 
realizacji projektu 

Zapis: 
Należy podać planowany termin zakończenia realizacji projektu poprzez wybór 
odpowiedniej daty z „Kalendarza”. Należy zwrócić uwagę, aby informacje te były 
spójne  
z harmonogramem i budżetem projektu określonym w sekcji G. 
Należy mieć na uwadze, iż okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 
miesięcy, przy czym zakończenie realizacji projektu musi nastąpić najpóźniej 31 
grudnia 2020 r.  
 
Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć datę zakończenia prac 
B+R będących przedmiotem projektu, potwierdzonego właściwym protokołem z 
przeprowadzonych prac, dokumentacją techniczną/technologiczną, raportem 
z przeprowadzonych badań lub zgłoszenie do właściwego urzędu ochrony 
własności przemysłowej. 
 
Zmieniono na: 
Należy podać planowany termin zakończenia realizacji projektu poprzez wybór 
odpowiedniej daty z „Kalendarza”. Należy zwrócić uwagę, aby informacje te 
były spójne z harmonogramem i budżetem projektu określonym w sekcji G. 
Należy mieć na uwadze, iż okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 
miesięcy, przy czym zakończenie realizacji projektu musi nastąpić najpóźniej 31 
grudnia 2020 r.  
 
Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć datę zakończenia prac 
B+R będących przedmiotem projektu, potwierdzonego właściwym protokołem z 
przeprowadzonych prac, dokumentacją techniczną/technologiczną, raportem z 
przeprowadzonych badań, datę dokonania zgłoszenia do właściwego urzędu 
ochrony własności przemysłowej lub datę poniesienia ostatniego wydatku w 
ramach projektu, w zależności od tego co nastąpiło później. 

W celu doprecyzowania i 
ujednolicenia zapisów 
dokumentacji konkursowej 
zmieniono zapis. 

20.02.2017 r. 

12. Załącznik nr 1 do 
regulaminu 
konkursu: 

Wzór wniosku o 
dofinansowanie 

Sekcja A.4. 
Miejsce realizacji 

projektu 

Dodano zapis: 
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu projekt musi dotyczyć działalności 
gospodarczej wnioskodawcy prowadzonej na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, tzn. prace B+R prowadzone w ramach projektu 
związane są z produktem/usługą będącą przedmiotem działalności prowadzonej 

 20.02.2017 r. 
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projektu z EFRR 
wraz z instrukcją 

wypełniania  
Wersja 1.0 

na terenie województwa. 

Jako miejsce realizacji należy wskazać miejsce, w którym nastąpi wdrożenie 
wyników prac B+R. 

13. Załącznik nr 1 do 
regulaminu 
konkursu: 

Wzór wniosku o 
dofinansowanie 
projektu z EFRR 
wraz z instrukcją 

wypełniania  
Wersja 1.0 

Sekcja E.1 
Wskaźniki produktu  

Zapis pola Wskaźnik w sekcji E.1: 
Należy wybrać z listy rozwijanej nazwę wskaźnika produktu planowanego do 
osiągnięcia w wyniku realizacji projektu, tj.: 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; 
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje; 
3. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi; 
4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 

(dotacje); 
5. Liczba realizowanych projektów B+R; 
6. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R; 
Należy obligatoryjnie wybrać wskaźniki nr 2, 4, 5, 6 oraz wskaźnik produktu nr 1 
bądź nr 3, w zależności od tego, który jest właściwy dla projektu.  
W przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo 
należy wybrać wskaźnik nr 1, natomiast w przypadku projektu realizowanego 
w partnerstwie naukowo-przemysłowym należy wybrać wskaźnik nr 3.  
 
Zmieniono na: 
Należy wybrać z listy rozwijanej nazwę wskaźnika produktu planowanego do 
osiągnięcia w wyniku realizacji projektu, tj.: 
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie; 
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje; 
3. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi; 
4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 

(dotacje); 
5. Liczba realizowanych projektów B+R; 
6. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R; 
Należy obligatoryjnie wybrać wskaźniki nr 1, 2, 4, 5, 6. Wskaźnik nr 3 należy 
wybrać, gdy jest adekwatny dla projektu. 

W celu doprecyzowania 
i ujednolicenia zapisów 
dokumentacji konkursowej 
zmieniono zapis. 

20.02.2017 r. 

14. Załącznik nr 1 do 
regulaminu 
konkursu: 

Wzór wniosku o 
dofinansowanie 
projektu z EFRR 

Sekcja G.1.2 
Planowane wydatki 
w ramach kosztów 

bezpośrednich, 
Karta wydatku dla 

kosztów 

Zapis: 
I. Koszty bezpośrednie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania 
podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz 
studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020: 
1. koszty wynagrodzenia personelu, 

W celu doprecyzowania 
i ujednolicenia zapisów 
dokumentacji konkursowej 
zmieniono zapis. 

20.02.2017 r. 
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wraz z instrukcją 
wypełniania  
Wersja 1.0 

bezpośrednich 
rzeczywi ście 

ponoszonych, 
Kategoria kosztu, 

punkt I 

2. koszty aparatury i sprzętu, 
3. koszty budynków i gruntów, 
4. koszty podwykonawstwa, 
5. koszty wartości niematerialnych i prawnych, 
6. koszty ogólne i inne koszty operacyjne, 
Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych zgodnie z tabelą 
w podrozdziale 2.2. Regulaminu konkursu. 
 
Zmieniono na:  
I. Koszty bezpośrednie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania 
podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz 
studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020: 
1. koszty wynagrodzenia personelu, 
2. koszty aparatury i sprzętu służącego celom badawczym, 
3. koszty budynków i gruntów, 
4. koszty podwykonawstwa w zakresie prac B+R, 
5. koszty wartości niematerialnych i prawnych, 
6. koszty ogólne i inne koszty operacyjne, 
Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych zgodnie z tabelą w 
podrozdziale 2.2. Regulaminu konkursu. 

15. Załącznik nr 1 do 
regulaminu 
konkursu: 

Wzór wniosku 
o dofinansowanie 
projektu z EFRR 
wraz z instrukcją 

wypełniania  
Wersja 1.0 

Sekcja J.  
Załączniki  

Zapis w opisie ogólnym pola J. Załączniki:  
(…)   
10. Załącznik nr 8: Dokumenty rejestrowe – w przypadku, gdy informacje z nich 

wynikające nie są ogólnie dostępne w zasobach CEIDG lub KRS (w 
szczególności dotyczy spółek cywilnych i spółek kapitałowych w organizacji, 
dla których należy załączyć umowę spółki). (…) 

Zmieniono na:  
(…) 
10. Załącznik nr 7.1.1: Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał 

wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie – wg wzoru, albo oświadczenie o nieotrzymaniu 
takiej pomocy w tym okresie – wg wzoru.  
Załącznik wymagany jest w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w 
ramach projektu. W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa 
naukowo-przemysłowego wymagane jest przedłożenie załącznika dla 
Lidera oraz każdego z partnerów z osobna), 

11. Załącznik nr 8: Dokumenty rejestrowe – w przypadku, gdy informacje z nich 
wynikające nie są ogólnie dostępne w zasobach CEIDG lub KRS (w 

W celu dostosowania zapisów 
dokumentacji konkursowej do 
obowiązujących przepisów prawa. 

20.02.2017 r. 
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szczególności dotyczy spółek cywilnych i spółek kapitałowych w organizacji, 
dla których należy załączyć umowę spółki). (…) 

 
16. Załącznik nr 1 do 

regulaminu 
konkursu: 

Wzór wniosku o 
dofinansowanie 
projektu z EFRR 
wraz z instrukcją 

wypełniania  
Wersja 1.0 

Sekcja J.  
Załączniki  

W polu J załączniki dodano załącznik: 
7.1.1. Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał wnioskodawca w 
roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go 
lat/oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (wg 
wzoru)/oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wg wzoru) 
 
 

W celu dostosowania zapisów 
dokumentacji konkursowej do 
obowiązujących przepisów prawa. 

20.02.2017 r. 

17. Agenda 
badawcza (część 

opisowa) 

Punkt A. 
Informacje 
dotyczące 

Przedsiębiorstwa 

Dodano punkt A.3 o treści: 
A.3. Miejsce prowadzenia prac badawczo – rozwojowyc h 
W przypadku gdy miejsce prowadzenia prac badawczo – rozwojowych jest 
inne niż miejsce wdrożenia wyników prac B+R wskazane w punkcie A.4 
Miejsce realizacji projektu wniosku o dofinansowanie, w punkcie tym należy 
wymienić wszystkie miejsca prowadzenia prac badawczo – rozwojowych 
(dotyczy Lidera, jak i Partnera). W punkcie tym nie należy ujmować 
podwykonawstwa. 
Lider 
 
Województwo 

 

 

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Ulica/nr budynku/nr lokalu  

Nr obrębu  

Nr działki (-ek)  

W celu doprecyzowania 
i ujednolicenia zapisów 
dokumentacji konkursowej 
zmieniono zapis. 

20.02.2017 r. 
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Numer księgi wieczystej  

Tytuł prawny do dysponowania 
nieruchomością na cele realizacji projektu 

 

Partner (je śli dotyczy) 

 
Województwo 

 

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Ulica/nr budynku/nr lokalu  

Nr obrębu  

Nr działki (-ek)  

Numer księgi wieczystej  

Tytuł prawny do dysponowania 
nieruchomością na cele realizacji projektu 

 

 

18. Załącznik nr 3 do 
regulaminu 

konkursu, Wzór 
umowy o 

dofinansowanie 

§ 1, punkt 55 Zapis: 
55) „zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę 
zakończenia prac B+R będących przedmiotem projektu, potwierdzonego 
właściwym protokołem z przeprowadzonych prac, dokumentacją 
techniczną/technologiczną, raportem z przeprowadzonych badań lub 
zgłoszenie do właściwego urzędu ochrony własności przemysłowej; 
 
Zmieniono na: 
55) „zakończeniu realizacji Projektu” – należy przez to rozumieć datę 
zakończenia prac B+R będących przedmiotem projektu, potwierdzonego 
właściwym protokołem z przeprowadzonych prac, dokumentacją 
techniczną/technologiczną, raportem z przeprowadzonych badań, datę 

W celu doprecyzowania 
i ujednolicenia zapisów 
dokumentacji konkursowej 
zmieniono zapis. 

20.02.2017 r. 
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dokonania zgłoszenia do właściwego urzędu ochrony własności przemysłowej 
lub datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach projektu, w zależności od 
tego co nastąpiło później. 

19. Załącznik nr 4  
do regulaminu 

konkursu  
Dokumenty 

niezbędne do 
przygotowania 

umowy o 
dofinansowanie 

Załącznik nr 4 
Dokumenty 

niezbędne do 
przygotowania 

umowy o 
dofinansowanie  

Dodano punkt 7 oraz 8: 
7. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w ramach projektu kopie 

zaświadczeń o pomocy de minimis, albo oświadczenie o wielkości pomocy 
de minimis, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy – dotyczące 
okresu od dnia złożenia wniosku (w przypadku realizacji projektu w ramach 
partnerstwa naukowo-przemysłowego wymagane jest przedłożenie z 
zaświadczeń/oświadczeń dla Lidera oraz każdego z partnerów z osobna). 

8. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w ramach projektu 
informacja o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w 
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na pokrycie których 
ma być przeznaczona pomoc – dotycząca okresu od dnia złożenia wniosku. 

W celu dostosowania zapisów 
dokumentacji konkursowej do 
obowiązujących przepisów prawa. 

20.02.2017 r. 

 


