REJESTR ZMIAN DO:
Regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020
Działanie 1.1 Projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorstw
ębiorstw
Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
ębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności
ci gospodarczej
Nabór nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-007/19

Lp.

Nazwa dokumentu

1.

2.

Rozdział/
Podrozdział/
punkt/
strona
3.

Opis zmiany
4.

Zapis:
j) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych b
bądź robót zrealizowanych w tym zaliczek dla
wykonawców10, przy czym, jeżeli umowa została zawarta na podstawie ustawy Pzp, zastosowanie ma art.
151a tej ustawy11;
1

Regulamin konkursu
dla Działania 1.1,
wersja 1.0
z 24 kwietnia 2019 r.

Rozdział 3
Podrozdział 2
Pkt 1 ppkt j)
s. 29

Zmieniono na:
j) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych b
bądź robót zrealizowanych w tym zaliczek dla
wykonawców10.

Dodatkowo w zwią
związku z usunięciem przypisu 11 zaktualizowano ich numerację.

2

Regulamin konkursu
dla Działania 1.1,
wersja 1.0
z 24 kwietnia 2019 r.

Rozdział 3
Podrozdział 3
Pkt 1
s. 29

Zapis:
się wydatek,
k, który został faktycznie poniesiony przez beneficjenta/partnera.
1. Do współfinansowania kwalifikuje si
Pod pojęciem
ęciem wydatku faktycznie poniesionego nale
należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym12 tj.
jako rozchód środków pieni
pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta/partnera.

Uzasadnienie
zmiany

Data
wprowadzenia

5.
W celu dostosowana
zapisów
dokumentacji
konkursowej do
obowiązujących
wytycznych Ministra
Inwestycji i Rozwoju
w zakresie
kwalifikowalności
wydatków w ramach
Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego
Funduszu
Społecznego oraz
Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 z
dnia 22 sierpnia
2019 r.
j.w.

6.

22.10.2019 r.

22.10.2019 r.
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Zmieniono na:
1. Do współfinansowania kwalifikuje się wydatek, który został faktycznie poniesiony przez beneficjenta/partnera.
Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym11 tj.
jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku płatniczego beneficjenta/partnera.

3

4

Regulamin konkursu
dla Działania 1.1,
wersja 1.0
z 24 kwietnia 2019 r.

Regulamin konkursu
dla Działania 1.1,
wersja 1.0
z 24 kwietnia 2019 r.

Rozdział 3
Podrozdział 3

Zapis:
5. Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się:
a) w przypadku wydatków pieniężnych:
- dokonanych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku bankowego
beneficjenta/partnera, tj. datę księgowania operacji,
- dokonanych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności – datę transakcji
skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej
lub podobnego instrumentu,
- dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności,
b) w przypadku potrącenia – datę, w której potrącenie, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego, staje
się możliwe, stosownie do art. 499 ustawy Kodeksu cywilnego,
c) w przypadku depozytu sądowego – datę faktycznego wniesienia depozytu do sądu,
d) w przypadku rozliczeń na podstawie wewnętrznej noty obciążeniowej – datę zaksięgowania noty,
e) w przypadku amortyzacji – datę dokonania odpisu amortyzacyjnego.

j.w.

22.10.2019 r.
Pkt 5
s.30

Rozdział 3
Podrozdział 5
Pkt 1 ppkt 2)
s.32

Zmieniono na:
5. Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się:
a) w przypadku wydatków pieniężnych:
- dokonanych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku płatniczego
beneficjenta/partnera, tj. datę księgowania operacji,
- dokonanych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności – datę transakcji
skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej
lub podobnego instrumentu,
- dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności,
b) w przypadku potrącenia – datę, w której potrącenie staje się możliwe zgodnie z art. 499 ustawy Kodeks
cywilny,
c) w przypadku depozytu sądowego – datę faktycznego wniesienia depozytu do sądu,
d) w przypadku rozliczeń na podstawie noty księgowej – datę zaksięgowania noty,
e) w przypadku amortyzacji – datę dokonania odpisu amortyzacyjnego.
Zapis:
2) wynagrodzenie osób zatrudnionych w oparciu o umowę cywilno-prawną: badaczy, techników i pozostałych
pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie, przy czym:
- nie jest możliwe angażowanie pracownika wnioskodawcy do realizacji zadań na podstawie stosunku
cywilnoprawnego, z wyjątkiem umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła,
- wykonanie zadań przez tę osobę jest potwierdzone sporządzonym przez nią protokołem, wskazującym
prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na
wykonanie zadań w projekcie,

j.w.

22.10.2019 r.
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- w przypadku umowy o dzieło charakter zadań uzasadnia jej zawarcie i wskazano to we wniosku o
dofinansowanie.

5

Regulamin konkursu
dla Działania 1.1,
wersja 1.0
z 24 kwietnia 2019 r.

Rozdział 3
Podrozdział 6

6

7

Regulamin konkursu
dla Działania 1.1,
wersja 1.0
z 24 kwietnia 2019 r.

j.w.

Pkt 2 pkt. n)

s.39
Regulamin konkursu
dla Działania 1.1,
wersja 1.0
z 24 kwietnia 2019 r.

Zmieniono na:
2) wynagrodzenie osób zatrudnionych w oparciu o umowę cywilno-prawną: badaczy, techników i pozostałych
pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie, przy czym:
- wykonanie zadań przez tę osobę jest potwierdzone sporządzonym przez nią protokołem, wskazującym
prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na
wykonanie zadań w projekcie,
- w przypadku umowy o dzieło charakter zadań uzasadnia jej zawarcie i wskazano to we wniosku
o dofinansowanie.
Zapis:
n) rozliczenie notą obciążeniową zakupu środka trwałego będącego własnością beneficjenta lub prawa
przysługującego beneficjentowi,

Rozdział 3
Podrozdział 6
Pkt 2 pkt. s)
s.39
Rozdział 3
Podrozdział 6
Pkt 2 pkt. t)
s.39

22.10.2019 r.
Zmieniono na:
n) rozliczenie notą księgową kosztu zakupu środka trwałego będącego własnością beneficjenta lub prawa
przysługującego beneficjentowi,
Treść przypisu nr 25 (po zmianie nr 24) zmieniono na:

j.w.

7 lub 10 lat liczone jest w miesiącach kalendarzowych od daty rozliczenia wydatku, np. 7 lat od 9 listopada 2014 r. to
okres od 9 listopada 2014 r. do 9 listopada 2021 r.

Zapis:
t) transakcje dokonane w gotówce, których wartość przekracza równowartość kwoty, o której mowa w art. 19
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,

22.10.2019 r.

j.w.

22.10.2019 r.
Zmieniono na:
t) transakcje, bez względu na liczbę wynikających z nich płatności, dokonane w gotówce, których wartość
przekracza kwotę, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
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W tabeli w zakresie wskaźników rezultatu dla komponentu wdrożeniowego usunięto wskaźnik Liczba
wprowadzonych innowacji, jednostka miary: [szt.], w miejsce, którego wprowadzono wskaźniki: Liczba
wprowadzonych innowacji produktowych jednostka miary: [szt.], Liczba wprowadzonych innowacji procesowych
jednostka miary: [szt.]
Zmiana:

6.
8

Regulamin konkursu
dla Działania 1.1,
wersja 1.0
z 24 kwietnia 2019 r.

Rozdział 4
Pkt 6

Liczba wprowadzonych
innowacji produktowych
jednostka miary: [szt.]

s.43

W celu
doprecyzowania
i ujednolicenia
zapisów
dokumentacji
konkursowej
zmieniono zapis.

Liczba innowacji produktowych wprowadzonych w ramach
realizowanego projektu, co najmniej na poziomie
regionalnym.
Innowacja produktowa to wprowadzenie wyrobu, który jest
nowy lub znacząco udoskonalony w zakresie swoich cech
lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia
pod względem specyfikacji technicznych, komponentów
i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości
obsługi lub innych cech funkcjonalnych.

22.10.2019 r.

Wskaźnik obowiązkowy dla projektów wdrażających
innowację produktową.

7.

Liczba wprowadzonych
innowacji procesowych
jednostka miary: [szt.]

Liczba innowacji procesowych wprowadzonych w ramach
realizowanego projektu co najmniej na poziomie
regionalnym.
Innowacja procesowa czyli innowacja w obrębie procesu
to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody
produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się
znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń
oraz/lub oprogramowania.
Wskaźnik obowiązkowy dla projektów wdrażających
innowację procesową.

9

Regulamin konkursu
dla Działania 1.1,
wersja 1.0
z 24 kwietnia 2019
r., Załącznik nr 1 do
regulaminu
konkursu:
Wzór wniosku o
dofinansowanie
projektu z EFRR
wraz z instrukcją

Cały dokument

Zaktualizowano podstawy prawne i wersje wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

W celu
doprecyzowania
i ujednolicenia
zapisów
dokumentacji
konkursowej
zmieniono zapis.

22.10.2019 r.
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wypełniania
Wersja 1.0

10

Załącznik nr 1 do
regulaminu
konkursu:
Wzór wniosku o
dofinansowanie
projektu z EFRR
wraz z instrukcją
wypełniania
Wersja 1.0

Sekcja D.7
Zgodność z
właściwymi
politykami i
zasadami
wspólnotowymi

Zapis:
Przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz wypełnianiem poniższych sekcji należy zapoznać się z treścią
Wytycznych Ministra Infrastruktury 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 z dnia 8 maja 2015 r.
Zmieniono na:
Należy wskazać czy projekt jest zgodny z niżej wskazanymi zasadami i politykami wspólnotowymi.
Zapis:
II. KOMPONENT WDROŻENIOWY:
5. Liczba wdrożonych wyników prac B+R;
6. Liczba wprowadzonych innowacji;
7. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów;
8. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy

11

12

Załącznik nr 1 do
regulaminu
konkursu:
Wzór wniosku o
dofinansowanie
projektu z EFRR
wraz z instrukcją
wypełniania
Wersja 1.0

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

Sekcja E.2
Wskaźniki
rezultatu
Pole Wskaźnik

Sekcja E.2
Wskaźniki
rezultatu
Pole Wartość
docelowa

W celu
doprecyzowania i
ujednolicenia
zapisów
dokumentacji
konkursowej
zmieniono zapis.

22.10.2019 r.

W celu
doprecyzowania
i ujednolicenia
zapisów
dokumentacji
konkursowej
zmieniono zapis

Wnioskodawca jest zobowiązany do określenia we wniosku o dofinansowanie wskaźnika rezultatu nr 1 oraz
wskaźników nr 5, 6 i 7 jeśli projekt uwzględnia jednocześnie komponent wdrożeniowy.
Dodatkowo wskaźniki rezultatu nr 2-4 i 8 należy obowiązkowo wybrać, gdy są adekwatne dla projektu.
22.10.2019 r.

Zmieniono na:
II. KOMPONENT WDROŻENIOWY:
5. Liczba wdrożonych wyników prac B+R;
6. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych;
7. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych;
8. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów;
9. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy
Wnioskodawca jest zobowiązany do określenia we wniosku o dofinansowanie wskaźnika rezultatu nr 1 (dla
wszystkich projektów) oraz jeśli projekt uwzględnia jednocześnie komponent wdrożeniowy minimum
jednego z dwóch wskaźników nr 6 lub 7, jak również wskaźników nr 5 i 8.
Dodatkowo wskaźniki rezultatu nr 2-4, i 9 należy obowiązkowo wybrać, gdy są adekwatne dla projektu.
Zapis:
Należy podać wartość wskaźnika planowaną do osiągnięcia w okresie realizacji projektu. W ramach naboru
RPZP.01.01.00-IZ.00-32-007/19 Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia i wykazania wskaźników rezultatu
od 1 do 4 najpóźniej we wniosku o płatność końcową.
W przypadku projektu obejmującego również komponent wdrożeniowy wskaźniki rezultatu od 5 do 8 beneficjent
powinien osiągnąć najpóźniej w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu oraz utrzymać je w

W celu
doprecyzowania
i ujednolicenia
zapisów
dokumentacji
konkursowej

22.10.2019 r.
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wraz z instrukcją
wypełniania
Wersja 1.0

okresie trwałości projektu. W terminie do 30 dni po upływie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu
beneficjent zobowiązany jest do poinformowania IZ RPO WZ w formie pisemnej o rzeczywistym poziomie
realizacji wskaźników rezultatu (dot. wskaźników z punktów 5-8).
Uwaga: Nie należy wskazywać wartości docelowej dla wskaźnika horyzontalnego nr 8 (wartością docelową
będzie 0,00).

zmieniono zapis

Zmieniono na:
Należy podać wartość wskaźnika planowaną do osiągnięcia w okresie realizacji projektu. W ramach naboru
RPZP.01.01.00-IZ.00-32-007/19 Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia i wykazania wskaźników rezultatu
od 1 do 4 najpóźniej we wniosku o płatność końcową.
W przypadku projektu obejmującego również komponent wdrożeniowy wskaźniki rezultatu od 5 do 9 beneficjent
powinien osiągnąć najpóźniej w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu oraz utrzymać je w
okresie trwałości projektu. W terminie do 30 dni po upływie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu
beneficjent zobowiązany jest do poinformowania IZ RPO WZ w formie pisemnej o rzeczywistym poziomie
realizacji wskaźników rezultatu (dot. wskaźników z punktów 5-9).
Uwaga: Nie należy wskazywać wartości docelowej dla wskaźnika horyzontalnego nr 9 (wartością docelową
będzie 0,00).

13

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

Zaktualizowano zapis w harmonogramie wydatku dla kosztów bezpośrednich rzeczywiście ponoszonych –
kwartały zmieniono na lata.

W celu zachowania
spójności instrukcji
oraz systemu
informatycznego
LSI2014.

22.10.2019 r.
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W celu zachowania
spójności instrukcji
oraz systemu
informatycznego
LSI2014.

W Karcie wydatku dla kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtowo dodano tabelę:

14

Załącznik nr 1 do
regulaminu
konkursu:
Wzór wniosku o
dofinansowanie
projektu z EFRR
wraz z instrukcją
wypełniania
Wersja 1.0

Harmonogram wydatku
Każdy wydatek scharakteryzowany w Karcie wydatku należy przypisać do roku, w którym będzie ponoszony.
Sekcja G.1.2
Planowane
wydatki w
ramach kosztów
bezpośrednich

Okres

Wydatki kwalifikowalne

Całkowita wartość
wydatku

Rok I
(automatycznie)
Rok II
(automatycznie)
Rok III
(automatycznie)

automatycznie
automatycznie
automatycznie
suma (automatycznie)

15

Załącznik nr 1 do
regulaminu
konkursu:
Wzór wniosku o
dofinansowanie
projektu z EFRR
wraz z instrukcją
wypełniania
Wersja 1.0

Sekcja G.3
Koszty
pośrednie

16

Załącznik nr 3: Wzór
umowy o
dofinansowanie
wraz z załącznikami

-

17

Załącznik 5.22 do
wniosku o
dofinansowanie
Agenda badawcza
(część finansowa)

Tabela D-1
D-1 Prognoza
przychodów ze
sprzedaży
uzyskanych w
wyniku realizacji
projektu (w PLN)

22.10.2019 r.

suma (automatycznie)

Zmieniono harmonogram wydatków z kwartałów na lata.
W Karcie wydatku dla kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtowo usunięto pole:
Dodaj wydatek ryczałtowy

W celu zachowania
spójności instrukcji
oraz systemu
informatycznego
LSI2014.

22.10.2019 r.

Po wybraniu tej opcji aktywne staną się pola
Karty
wydatku
dla
kosztów
pośrednich
rozliczanych ryczałtowo.

Zaktualizowano numerację w podstawach prawnych.
Zaktualizowano podstawy prawne i wersje wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w wersji 6.1 zostają zastąpione wersją 7.0.

Zapis:
D-1 Prognoza przychodów ze sprzedaży uzyskanych w wyniku realizacji projektu (w PLN)
dotyczy wyłącznie projektów uwzględniających komponent wdrożeniowy.
Zmieniono na:
D-1 Prognoza przychodów ze sprzedaży uzyskanych w wyniku realizacji projektu (w PLN)

W celu
skorygowania i
ujednolicenia
zapisów
dokumentacji
konkursowej
zmieniono zapis.
W celu
skorygowania i
ujednolicenia
dokumentacji
aplikacyjnej

22.10.2019 r.

22.10.2019 r.
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