WYKAZ ZMIAN
DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA
2014-2020
1. W treści Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:
1) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 3 w karcie działania 3.4
Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, w części dotyczącej poddziałania 3.4.3
w pkt 5 zapis w brzmieniu:
Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej posiadającej
przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą) lub
przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu
ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
lub konsorcjum naukowego lub konsorcjum naukowo-przemysłowego (konsorcja
składające się wyłącznie z podmiotów wpisujących się w niniejszy katalog) lub niezależną
jednostkę, stanowiącą akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie
autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz
autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom
członkowskim Unii Europejskiej).
otrzymuje brzmienie:
Nabycie wyników prac B+R może nastąpić od podmiotów prowadzących działalność
badawczo-rozwojową, w szczególności takich jak: jednostki naukowe posiadające
przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą) lub
przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu
ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej lub konsorcja naukowe lub konsorcja naukowo-przemysłowe lub
niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte
w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek
kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej
i państwom członkowskim Unii Europejskiej).

2) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 3 w karcie działania 3.4
Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, w części dotyczącej poddziałania 3.4.4
w pkt 5 zapis w brzmieniu:
Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej w rozumieniu
ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną
kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie lub przedsiębiorcy
posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30
maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lub konsorcjum
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naukowego lub konsorcjum naukowo-przemysłowego (konsorcja składające się
wyłącznie z podmiotów wpisujących się w niniejszy katalog) lub niezależną jednostkę,
stanowiącą akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych
jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów,
notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej).
otrzymuje brzmienie:
Nabycie wyników prac B+R może nastąpić od podmiotów prowadzących działalność
badawczo-rozwojową, w szczególności takich jak: jednostki naukowe posiadające
przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą) lub
przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu
ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej lub konsorcja naukowe lub konsorcja naukowo-przemysłowe lub
niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w
aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących
oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom
członkowskim Unii Europejskiej).

2. W załączniku nr 7 Specyficzne wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne
w poszczególnych działaniach/poddziałaniach dla osi priorytetowych RPO WM
w rozdziale II pn. Rodzaje wydatków kwalifikowanych/niekwalifikowanych
w poszczególnych działaniach/poddziałaniach dla osi priorytetowych:
1) w części dotyczącej poddziałania 1.2.1 typ A, w kolumnie dotyczącej wydatków
kwalifikowalnych:
a) zapis w brzmieniu:
a) koszty nabycia wyników badań lub prac rozwojowych, pod warunkiem, że:

celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczorozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu
o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej
zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami
danego przedsiębiorstwa;

wyniki badań lub prac rozwojowych zostały nabyte od: jednostki naukowej,
posiadającej przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą);
przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu
ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej oraz posiadającego siedzibę na terytorium RP, konsorcjum
naukowemu, konsorcjum naukowo-przemysłowemu, niezależnej jednostce,
stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji) lub notyfikowanemu laboratorium (ujęte w obwieszczeniu ministra
właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach
certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach lub
ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek
kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji
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Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej), posiadającym siedzibę na
terytorium RP;
otrzymuje brzmienie:
a) koszty nabycia wyników badań lub prac rozwojowych, pod warunkiem, że:

celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczorozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu
o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej
zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami
danego przedsiębiorstwa;

wyniki badań lub prac rozwojowych zostały nabyte od podmiotów
prowadzących działalność badawczo-rozwojową, w szczególności takich jak:
jednostki naukowe, posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B
(tj. kategorię B lub wyższą), przedsiębiorcy posiadający status centrum
badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r.
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, konsorcja
naukowe, konsorcja naukowo-przemysłowe, niezależne jednostki, stanowiące
akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w obwieszczeniu ministra
właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach
certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach lub
ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek
kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji
Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej);

b) zapis w brzmieniu:
 koszty odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych,
które zostały wytworzone na indywidualne potrzeby beneficjenta i nie są
powszechnie dostępne w sprzedaży, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w pod
warunkiem, że te wartości niematerialne i prawne zostały nabyte od: jednostki
naukowej, posiadającej przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B
lub wyższą); przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego
w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej oraz posiadającego siedzibę na terytorium RP
otrzymuje brzmienie:

koszty odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych,
które zostały wytworzone na indywidualne potrzeby beneficjenta i nie są
powszechnie dostępne w sprzedaży, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w pod
warunkiem, że te wartości niematerialne i prawne zostały nabyte od podmiotów
prowadzących działalność badawczo-rozwojową, w szczególności takich jak:
jednostki naukowe, posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B
(tj. kategorię B lub wyższą); przedsiębiorcy posiadający status centrum
badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych
formach wspierania działalności innowacyjnej
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2) w części dotyczącej poddziałania 1.2.1 typ B, w kolumnie dotyczącej wydatków
kwalifikowalnych:
a) zapis w brzmieniu:
a) koszty nabycia wyników badań lub prac rozwojowych, pod warunkiem, że:
 celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych,
zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R
dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w
nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego
przedsiębiorstwa;
 wyniki badań lub prac rozwojowych zostały nabyte od: jednostki naukowej,
posiadającej przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą);
przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu
ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej oraz posiadającego siedzibę na terytorium RP, konsorcjum
naukowemu, konsorcjum naukowo-przemysłowemu, niezależnej jednostce,
stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji) lub notyfikowanemu laboratorium (ujęte w obwieszczeniu
ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych
jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych
laboratoriach lub ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek
certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów,
notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej),
posiadającym siedzibę na terytorium RP;
otrzymuje brzmienie:
a) koszty nabycia wyników badań lub prac rozwojowych, pod warunkiem, że:
 celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych,
zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R
dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w
nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego
przedsiębiorstwa;
 wyniki badań lub prac rozwojowych zostały nabyte od podmiotów prowadzących
działalność badawczo-rozwojową, w szczególności takich jak: jednostki
naukowe, posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B
(tj. kategorię B lub wyższą), przedsiębiorcy posiadający status centrum
badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych
formach wspierania działalności innowacyjnej, konsorcja naukowe, konsorcja
naukowo-przemysłowe, niezależne jednostki, stanowiące akredytowane
laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji)
lub notyfikowane laboratorium (ujęte w obwieszczeniu ministra właściwego
ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących
i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach lub ujęte w aktualnym
wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz
autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom
członkowskim Unii Europejskiej);
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b) zapis w brzmieniu:
 koszty odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych,
które zostały wytworzone na indywidualne potrzeby beneficjenta i nie są
powszechnie dostępne w sprzedaży, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w pod
warunkiem, że te wartości niematerialne i prawne zostały nabyte od: jednostki
naukowej, posiadającej przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B
lub wyższą); przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego
w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej oraz posiadającego siedzibę na terytorium RP
otrzymuje brzmienie:
 koszty odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych, które
zostały wytworzone na indywidualne potrzeby beneficjenta i nie są powszechnie
dostępne w sprzedaży, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w pod warunkiem, że te
wartości niematerialne i prawne zostały nabyte od podmiotów prowadzących
działalność badawczo-rozwojową, w szczególności takich jak: jednostki
naukowe, posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj.
kategorię B lub wyższą); przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczorozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej
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