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WYKAZ ZMIAN  
W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ I 
INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR   

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO 

NA LATA 2014-2020  
 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligenta gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym 

Uchwałą nr 50/538/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 29 września 2015 r. 

z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 

1. W rozdziale II. Opis poszczególnych Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz 

poszczególnych Działań/ Poddziałań: 

a. w poddziałaniu 1.2.1 pkt 17 Warunki uwzględniania dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „W przypadku projektów realizowanych przez duże 

przedsiębiorstwa, których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro, 

zastosowanie będzie miała metoda zryczałtowanej, procentowej stawki dochodu (20%) 

zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/1516 z dnia 10 czerwca 2015 r. 

ustanawiającym, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego 

i Rady, stawki zryczałtowane dla operacji finansowanych z europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych w sektorze badań, rozwoju i innowacji.” 

b. w poddziałaniu 1.2.2 pkt 17 Warunki uwzględniania dochodu w projekcie  

(jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie: „W przypadku projektów realizowanych przez duże 

przedsiębiorstwa, których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro, 

zastosowanie będzie miała metoda zryczałtowanej, procentowej stawki dochodu (20%) 

zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/1516 z dnia 10 czerwca 2015 r. 

ustanawiającym, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego 

i Rady, stawki zryczałtowane dla operacji finansowanych z europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych w sektorze badań, rozwoju i innowacji.” 

c. w poddziałaniu 1.3.4: 

− pkt 23 Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) (jeśli dotyczy) otrzymuje 

brzmienie: „Min. nie dotyczy;  Maks. nie dotyczy” 

− pkt 24 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  (jeśli 

dotyczy) otrzymuje brzmienie: „Min. nie dotyczy, Max. 7 000 000,00” 

d. w poddziałaniu 1.4.1: 

− w pkt 4 Typy projektów opis schematu C otrzymuje brzmienie: „Schemat C sieciowe 

projekty promocji gospodarczej, tj. produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa 

z województwa warmińsko-mazurskiego  (projekty realizowane wspólnie przez min. 5 MŚP 

lub w przypadku realizacji projektu przez IOB – przy zaangażowaniu min. 5 MŚP)” 

− W pkt 7 Typy beneficjenta dodaje się typ beneficjenta schematu C „Instytucje Otoczenia 

Biznesu” 

− W pkt 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) część dotycząca 

schematu C otrzymuje brzmienie: „W odniesieniu do schematu C: W przypadku gdy 
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beneficjentem jest grupa przedsiębiorstw promocja oferty gospodarczej (produktów 

i usług) może dotyczyć wyłącznie działalności beneficjenta (wszystkich członków grupy 

MŚP) prowadzonej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W przypadku, gdy 

beneficjentem jest IOB – promocja oferty gospodarczej (produktów i usług) może dotyczyć 

wyłącznie działalności zaangażowanych  (min. 5) MŚP prowadzonej na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego.” 

− pkt 23 Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) (jeśli dotyczy) w części dotyczącej 

schematu C otrzymuje brzmienie: „nie dotyczy” 

− pkt 24 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)  (jeśli 

dotyczy) w części dotyczącej schematu C otrzymuje brzmienie: „Min. nie dotyczy, Max. 

4 000 000,00” 

 

2. W Załączniku nr 3: Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z wymogami formalnymi 

dla Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu: 

a. Definicja kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 2 otrzymuje 

brzmienie: „Wnioskodawca  (w przypadku gdy Wnioskodawcą jest grupa MŚP -  wszyscy 

członkowie grupy MSP) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, 

w tym wykluczeniu, o którym mowa w: 

- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

- ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

- ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary. 

- Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczeń wszystkich członków grupy MŚP.” 

b. Definicja kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 4 otrzymuje 

brzmienie: „W przypadku gdy beneficjentem jest grupa MŚP weryfikowane będzie zawarte 

i dołączone do wniosku o dofinansowanie porozumienie lub / oraz umowa pomiędzy 

przedsiębiorstwami (grupą MŚP) dotycząca realizacji projektu. W przypadku, gdy 

beneficjentem jest instytucja otoczenia biznesu -  weryfikowane będzie zawarte i dołączone 

do wniosku o dofinansowanie porozumienie lub / oraz umowa pomiędzy IOB a min. 5 

przedsiębiorstwami (MŚP) dotycząca udziału w realizacji projektu.” 

c. Definicja kryterium formalnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 5 otrzymuje 

brzmienie: „Weryfikowana będzie zgodność formy prawnej Wnioskodawcy (w przypadku gdy 

Wnioskodawcą jest grupa MŚP - wszystkich członków grupy MŚP) z typem beneficjentów 

wskazanym w SZOOP i regulaminie konkursu.” 

d. W kryteriach merytorycznych (punktowych) usunięto kryterium nr 7 Wzrost zatrudnienia. 

e. Dotychczasowe kryteria merytoryczne (punktowe) nr 8-9  otrzymują odpowiednio numerację 

7-8. 

f. W kryteriach merytorycznych (punktowych) zmianie uległa maksymalna liczna punktów z 38 

na 32. 

 

3. Rozdział VII. Inne (opcjonalnie w zależności od decyzji IZ), 1. Słownik terminologiczny:  

– Definicja eksportu otrzymuje następujące brzmienie:  
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b. dodaje się definicję: 

 

 

 

 

 

Eksport sprzedaż towarów lub usług na Jednolity Rynek Europejski, jak 
również do państw spoza tego rynku. 

Opracowanie 
własne 

Eksport usług 
handel usług określony w Układzie ogólnym w sprawie handlu 
usługami stanowiącym załącznik 1.b do Porozumienia z 15 
kwietnia 1994 r. ustanawiającego Światową Organizację Handlu 
(WTO), ogłoszonym w obwieszczeniu Ministra Spraw 
Zagranicznych z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia 
załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową 
Organizację Handlu (WTO) (Dz. U. 1998 r., Nr 34, poz. 195). 
Eksport usług jest to międzynarodowa wymiana gospodarcza 
pomiędzy rezydentami (krajowymi osobami fizycznymi, lub 
prawnymi), a nierezydentami (zagranicznymi osobami 
fizycznymi, lub prawnymi). Usługa jest przedmiotem handlu 
wtedy, gdy usługodawca i usługobiorca pochodzą z różnych 
krajów niezależnie od miejsca transakcji.  

Na podstawie 

źródeł 

rozproszonych  


