
 

 

 

WYKAZ ZMIAN 

W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIOSKO-MAZURSKIEGO NA 

LATA 2014-2020 

 

 

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligenta gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego 

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

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

z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 

 

 

1. W Załączniku nr 7 Kryteria wyboru projektów konkursowych  wraz z warunkami formalnymi 

w ramach Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji dotychczasowa 

definicja kryterium merytorycznego ogólnego wyboru projektów (obligatoryjnego) nr 2: 

„Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE: - 

promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. oraz Wytycznymi 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.” otrzymuje brzmienie: „Weryfikowane 

będzie, czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał pozytywny lub neutralny wpływ na 

zasadę horyzontalną UE: promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz zgodnośd z Wytycznymi 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. 

Neutralnośd projektu jest dopuszczalna tylko w sytuacji, kiedy w ramach projektu 

wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie 

zrealizowad jakichkolwiek działao wpływających na spełnienie ww. zasady.”. 

2. W Załączniku nr 18 Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z warunkami formalnymi 

w ramach Poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP: 

dotychczasowa definicja kryterium merytorycznego ogólnego wyboru projektów 

(obligatoryjnego) nr 2: „Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na 

zasadę horyzontalną UE: - promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznymi 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.” otrzymuje 

brzmienie: „Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał 

pozytywny lub neutralny wpływ na zasadę horyzontalną UE: promowanie równości szans 

kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz zgodnośd 
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z Wytycznymi 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. Neutralnośd projektu jest dopuszczalna tylko 

w sytuacji, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, 

dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizowad jakichkolwiek działao wpływających na 

spełnienie ww. zasady.”. 

 

3. W Rozdziale VII. Inne (opcjonalnie w zależności od decyzji IZ), w słowniku terminologicznym 

pojęcie jednostka naukowa otrzymuje brzmienie: 

 

 

Jednostka 
naukowa 

prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:   
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów 
tych uczelni,  
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z 
dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 
619, z późn. zm.2)),   
c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.),  
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie 
odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,   
e) Polską Akademię Umiejętności,   

f) inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a–e, posiadające 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami 
prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 
2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 
187 z 26.6.2014, str. 1) 

Opracowanie własne 


