
 

 
 

 
REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Wersja 1.0 
Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie  
Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 
Nabór nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-002/16 
 

Lp. Nazwa 
dokumentu 

Rozdział/ 
Podrozdział/ 

punkt/ 
strona 

Opis zmiany Uzasadnienie zmiany 
Data 

wprowadzenia 

1 Regulamin 
konkursu dla 
Działania 1.5, 

wersja 
z 26 

października 
2016 r. 

Rozdział 4, 
pkt 12, Tabela 
wskaźników 

rezultatu, Wskaźnik 
„Liczba 

wprowadzonych 
innowacji” 

str. 29 

Usunięto wskaźnik rezultatu pn. „Liczba 
wprowadzonych innowacji”. 

Wskaźnik rezultatu pn. „Liczba wprowadzonych innowacji” jest 
wskaźnikiem tzw. zagregowanym (który odzwierciedla sumę 
wartości wskaźników rezultatu: „Liczba wprowadzonych 
innowacji produktowych” i „Liczba wprowadzonych innowacji 
procesowych”.  
Z uwagi na powyższe nie może zostać uwzględniony w 
formularzu wniosku o dofinansowanie w systemie LSI. 
Ww. wskaźnik usunięto z tabeli. 

20.12.2016 r. 

2 Regulamin 
konkursu dla 
Działania 1.5, 
wersja z 26 

października 
2016 r. 

Rozdział 4, 
pkt 13, Tabela 
wskaźników 

rezultatu 
występujących w 

projektach objętych 
konkursem. 

Wskaźnik „Liczba 
wprowadzonych 

innowacji” 
str. 32 

Usunięto wskaźnik rezultatu pn. „Liczba 
wprowadzonych innowacji”.0 

W wyniku usunięcia wskaźnika rezultatu pn. „Liczba 
wprowadzonych innowacji” z tabeli wskaźników występujących w 
projektach objętych konkursem oraz w celu zachowania 
spójności danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, ww. 
wskaźnik usunięto również z tabeli, w której zaznaczono 
wszystkie obligatoryjne wskaźniki w projekcie. 
 
 

20.12.2016 r. 

3 Regulamin 
konkursu dla 
Działania 1.5, 
wersja z 26 

października 
2016 r. 

Rozdział 1, 
Podrozdział 1.2.1 
pkt 1, podpunkt b) 

str. 16 

Dodano zapis: 
W ramach niniejszego konkursu możliwe jest 
ubieganie się o wsparcie realizacji projektów  z  
zakresu  przetwórstwa  produktów  rolnych,  w  
wyniku  którego  powstaje produkt  rolny będący 
również produktem zawartym w załączniku I do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pod 

W celu doprecyzowania zapisów regulaminu. 20.12.2016 r. 
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następującymi warunkami: 
- wnioskodawca złoży oświadczenie wskazujące, 
że nie otrzymał dofinansowania, nie ubiega się i 
nie będzie ubiegał się o dofinansowanie z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (PROW) na realizację projektu, którego  
przedmiot określony został we wniosku o 
dofinansowanie składanym w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
(nabór nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-002/16). 
- kwota udzielanego wsparcia w ramach RPO WZ 
nie będzie nakładała się na limit wsparcia 
określony dla projektów z tego zakresu w PROW, 
tj.  kwota dofinansowania będzie wyższa niż 
3 000 000,00 zł. 

4 Wzór wniosku o 
dofinansowanie 

projektu 
Działanie 1.5, 
wersja z 26 

października 
2016 r. 

Sekcja E.2 
Wskaźniki 
rezultatu, 

pole: Wskaźnik 
str. 17 i 18  

Usunięto wskaźnik o lp. 1, pn. „Liczba 
wprowadzonych innowacji”, w następstwie czego 
zmieniła się numeracja kolejnych wskaźników 
rezultatu wymienionych w polu oraz 
zmodyfikowano odpowiednio instrukcję dotyczącą 
metodologii doboru wskaźników.  
Aktualny zapis brzmi: 
„Wnioskodawca jest zobowiązany do określenia 
we wniosku  
o dofinansowanie minimum jednego z dwóch 
wskaźników rezultatu nr 1 i 2, jak również do 
określenia wskaźnika nr 4. 
Dodatkowo wnioskodawca może wybrać wskaźnik 
rezultatu wskazany w pkt 3, 5 lub/i 8 jeżeli jest 
adekwatny dla projektu. Wskaźnik nr 6 i 7 należy 
wybrać obligatoryjnie w przypadku uprzedniego 
wyboru wskaźnika nr 5.” 

Wskaźnik rezultatu pn. „Liczba wprowadzonych innowacji” jest 
wskaźnikiem tzw. zagregowanym (który odzwierciedla sumę 
wartości wskaźników rezultatu: „Liczba wprowadzonych 
innowacji produktowych” i „Liczba wprowadzonych innowacji 
procesowych”.  
Z uwagi na powyższe nie może zostać uwzględniony w 
formularzu wniosku o dofinansowanie w systemie LSI. 
Ww. wskaźnik usunięto z tabeli. 

20.12.2016 r. 

5 Wzór wniosku o 
dofinansowanie 

projektu 
Działanie 1.5, 
wersja z 26 

października 
2016 r. 

Sekcja I 
Deklaracja 

wnioskodawcy 
str. 34 

Dodano oświadczenie: 
65. Oświadczam, że nie otrzymałem 
dofinansowania, nie ubiegam i nie będę się ubiegał 
o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu, 
którego przedmiot określony został w niniejszym 
wniosku. 

W celu uspójnienia zapisów wniosku z zapisami Regulaminu 
konkursu. 

20.12.2016 r. 

 
 


