
Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.01.05.02-IP.03-02-190/16 

dla Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej 
i procesowej MŚP) -Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata  

Zmiany obowiązują od 28 listopada 2016 r.  

Regulamin 

Lp. Strona, 
punkt tabeli 

Przed zmianą Po zmianie 

Załączniki do regulaminu 

Załącznik nr 2 -  Lista wskaźników na poziomie projektu dla Poddziałania 1.5.2 - dodano zapis w definicji wskaźnika produktu Liczba przedsiębiorstw objętych 
wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku doprecyzowujący rozumienie „Granic rynku”. 

Załącznik nr 3 - Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu w odniesieniu do 
wydatków o wartości poniżej 20.000 PLN netto – uaktualniono treść załącznika. 

Załącznik nr 5- Wzór umowy o dofinansowanie projektu – uaktualniono treść załącznika nr 8 Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy 
realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu w odniesieniu do wydatków o wart. poniżej 20 tys. PLN netto 

Uzasadnienie 

Zmiany w Regulaminie konkursu nr RPDS.01.05.02-IP.03-02-190/16 polegają na: 

-  dodaniu zapisu w definicji wskaźnika produktu Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku polegającego na 
doprecyzowaniu rozumienia „Granicy Rynku”. 

- uaktualnieniu treści Załącznika Nr 3 Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu w 
odniesieniu do wydatków o wartości poniżej 20.000 PLN netto-, w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków  w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

- uaktualnienie treści załącznika nr 8 do wzoru umowy o dofinansowanie „Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót 
budowlanych w ramach Projektu w odniesieniu do wydatków o wart. poniżej 20 tys. PLN netto”, w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  
wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Ponadto zaktualizowana została Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w zakresie doprecyzowania definicji wskaźnika Liczba przedsiębiorstw objętych 
wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku.  

 
Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.  



 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 2 -  Lista wskaźników na poziomie projektu dla Poddziałania 1.5.2 

2. Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu/ nr 8 do Umowy o dofinansowanie - Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji 
dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu w odniesieniu do wydatków o wart. poniżej 20 tys. PLN netto 

3. Załącznik nr 5- Wzór umowy o dofinansowanie projektu 

4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 


