Wykaz zmian w Regulaminie konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w
przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” oraz Załącznikach nr 2a, 3 i 7 do niniejszego Regulaminu
konkursu
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Przed zmianami
Brak zapisu.

Z TERMINEM SKŁADANIA WNIOSKÓW
OD 30 CZERWCA 2016 R. DO 31 SIERPNIA 2016 R.
Dodano zapis

2. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 30
czerwca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31
sierpnia 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia
naboru).
2.
Poziom
dofinansowania
poszczególnych
kosztów w projekcie jest uzależniony od typu
Wnioskodawcy/Partnera. Dla projektu realizowanego w
partnerstwie intensywność pomocy należy liczyć
proporcjonalnie do kosztów, które odpowiednio ponosi
lider i partner lub partnerzy. W przypadku
przedsiębiorstw innych niż MŚP, zgodnie z art. 61 ust. 8
rozporządzenia
ogólnego,
istnieje
konieczność

Po zmianie
wersja obowiązująca od 9 sierpnia 2016 r.
(uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 1235/16
Województwa Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2016 r.)
Z TERMINEM SKŁADANIA WNIOSKÓW
OD 30 CZERWCA 2016 R. DO 30 WRZEŚNIA 2016 R.

Zarządu

16)
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/1516 z dnia 10
czerwca 2015 r. ustanawiające, 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.
2. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 30 czerwca 2016 r.
(dzień otwarcia naboru) do dnia 30 września 2016 r. do godziny 15:00
(dzień zamknięcia naboru).
2.
Poziom dofinansowania poszczególnych kosztów w projekcie jest
uzależniony od typu Wnioskodawcy/Partnera. Dla projektu realizowanego
w partnerstwie intensywność pomocy należy liczyć proporcjonalnie do
kosztów, które odpowiednio ponosi lider i partner lub partnerzy. W
przypadku projektów realizowanych przez podmioty inne niż MŚP, których
całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro, zastosowanie
będzie miała metoda zryczałtowanej, procentowej stawki dochodu,
zgodnie z postanowieniami art. 61 ust 3 lit. a) rozporządzenia ogólnego.
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uwzględniania dochodu w projektach, w których
całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro.
Zgodnie z art. 61 ust. 6 rozporządzenia ogólnego, gdy nie
ma możliwości obiektywnego oszacowania dochodu na
etapie wniosku o dofinansowanie, w projektach
realizowanych przez duże przedsiębiorstwa o
całkowitych kosztach kwalifikowanych powyżej 1 mln
euro monitorowany będzie rzeczywisty dochód
wygenerowany w okresie trzech lat od zakończenia
projektu lub do terminu na złożenie dokumentów
dotyczących zamknięcia programu określonego w
przepisach dotyczących poszczególnych funduszy, w
zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej,
zgodnie z załącznikiem nr 11do Regulaminu.
Załącznik nr 11 Procedura wyliczania i monitorowania
dochodu

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia delegowanego, o którym mowa w §3 ust.
1 pkt 16, zryczałtowana stawka dla operacji w sektorze badań, rozwoju i
innowacji wynosi 20 %. Sposób wyliczenia wartości dofinansowania dla
projektu w oparciu o wskaźnik luki w finansowaniu, który wynika z
przyjętej w danym sektorze lub podsektorze zryczałtowanej procentowej
stawki dochodów, został szczegółowo opisany w Załączniku nr 3 do
Regulaminu.

Korekta oczywistej omyłki:
Przewidywany zysk
((4*1)) - ((2*1)+3+6)
W pkt. M.1 „Projekt generujący dochód” należy wybrać
opcję „NIE DOTYCZY”.
W przypadku przedsiębiorstw innych niż MŚP, zgodnie z
art. 61 ust. 8 rozporządzenia ogólnego istnieje
konieczność uwzględniania dochodu w projektach, w
których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1
mln euro.
Zgodnie z art. 61 ust. 6 rozporządzenia ogólnego, gdy nie
ma możliwości obiektywnego oszacowania dochodu na
etapie wniosku o dofinansowanie,
w projektach realizowanych przez przedsiębiorstwa inne
niż MŚP o całkowitych kosztach kwalifikowanych
powyżej 1 mln euro monitorowany będzie rzeczywisty

Przewidywany zysk
((4*1)) - ((2*1)+3+5)

Załącznik nr 11 Usunięto

W pkt. M.1 „Projekt generujący dochód” należy wybrać opcję „NIE
DOTYCZY”.
W przypadku projektów realizowanych przez podmioty inne niż MŚP,
których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro,
zastosowanie będzie miała metoda zryczałtowanej, procentowej stawki
dochodu, zgodnie z postanowieniami art. 61 ust 3 lit. a) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. W takiej sytuacji w polu M.1 należy wybrać opcję „TAK - zryczałtowana
stawka”, a w polu poniżej należy wskazać odpowiednią wartość
procentową stawki. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji
(UE) nr 2015/1516 z dnia 10 czerwca 2015 r., zryczałtowana stawka dla
operacji w sektorze badań, rozwoju i innowacji wynosi 20 %. W ramach
niniejszego konkursu nie należy uzupełniać pól: Wartość wydatków
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dochód wygenerowany w okresie trzech lat od
zakończenia projektu lub do terminu na złożenie
dokumentów dotyczących zamknięcia programu
określonego
w przepisach dotyczących poszczególnych funduszy, w
zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej.
Niezbędne informacje w tym zakresie zostały ujęte w
dokumencie pn. Procedura wyliczania i monitorowania
dochodu stanowiącym załącznik nr 12 do Regulaminu.

kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu oraz Wartość
generowanego dochodu (od kosztów kwalifikowalnych).
Obliczenie maksymalnego poziomu dofinansowania dla I osi
priorytetowej przy uwzględnieniu zryczałtowanej procentowej stawki
dochodów:
1. Określenie wskaźnika luki w finansowaniu (R):
R = 100% - FR
gdzie: FR (ang. flat rate netrevenue percentage) –zryczałtowana
procentowa stawka dochodów
2. Określenie (maksymalnego możliwego) poziomu dofinansowania UE dla
I osi priorytetowej:
Max CRFR = Max CRpa * R
gdzie:
Max CRFR – maksymalny poziom dofinansowania w osi priorytetowej po
uwzględnieniu zryczałtowanej stawki procentowej dochodów
3. Określenie (maksymalnej możliwej) dotacji UE (Dotacja UE):
Dotacja UE = EC* Max CRFR
Poniżej przykładowy sposób wyliczenia maksymalnej wartości
dofinansowania przy zastosowaniu zryczałtowanej procentowej stawki
dochodów.
Wartość całkowitych wydatków kwalifikowanych: 25 000 000,00 zł
1. Zryczałtowana procentowa stawka dochodów dla projektów z
sektora B+R wynosi 20%, zatem luka finansowa wynosi 80%
(100%-20%).
R=100%-20%
R=80% (luka finansowa)
2. Maksymalny możliwy poziom dofinansowania UE dla I osi
priorytetowej:
Max CRFR = 85% * 80%
Max CRFR = 68%
3. Maksymalny możliwy poziom dotacji UE dla I osi priorytetowej:
Dotacja UE = 25 mln * 68%
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Dotacja UE= 17 mln (po uwzględnieniu zryczałtowanej stawki procentowej
dochodu)
Uwzględniając metodę zryczałtowanej procentowej stawki dochodu
maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 68%.
Jednocześnie, należy pamiętać, że maksymalny poziom dofinansowania
obliczony zgodnie z powyższymi zasadami nie może być wyższy niż wartość
dofinansowania wynikająca z zasad pomocy publicznej. Oznacza to, że
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien zastosować
poziomy dofinansowania wskazane w Regulaminie w §25 ust. 1,
wynikające z przepisów pomocy publicznej, gdyż taki poziom
dofinansowania uwzględnia ww. warunki.
Instrukcja
wypełniania WOD
– Załącznik 6

Ponadto, umowa musi przewidywać następujące Usunięto zapisy dotyczące zobowiązania stron.
zobowiązania (dotyczy wszystkich rodzajów projektów
partnerskich):
(…)
- zobowiązanie stron będących przedsiębiorcami innymi
niż MŚP do ujawniania wszystkich dochodów, w
rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., które powstają
w związku z realizacją projektu, według zasad
określonych w art. 61 tego rozporządzenia i
odpowiednich Wytycznych ministra właściwego do
spraw rozwoju regionalnego w zakresie zagadnień
związanych
z
przygotowaniem
projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód
i projektów hybrydowych na lata 2014-2020;
- zobowiązanie stron będących przedsiębiorcami innymi
niż MŚP (na etapie realizacji lub 3 lat od zakończenia
projektu lub do terminu na złożenie dokumentów
dotyczących zamknięcia programu określonego w
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Umowa
§ 14 ust. 10-13
(dochód)

przepisach dotyczących poszczególnych funduszy, w
zależności od tego, która data jest wcześniejsza),
do proporcjonalnego zwrotu dochodu w rozumieniu art.
61 ust. 1 rozporządzenia PE
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., na
zasadach określonych
w załączniku nr 12 do Regulaminu i w umowie o
dofinansowanie;
10.
W przypadku przedsiębiorstw innych niż MŚP,
zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia ogólnego istnieje
konieczność uwzględniania dochodu w projektach, w
których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1
mln euro.
11.
Zgodnie z art. 61 ust. 6 rozporządzenia ogólnego,
gdy nie ma możliwości obiektywnego oszacowania
dochodu na etapie wniosku o dofinansowanie, w
projektach realizowanych przez duże przedsiębiorstwa o
całkowitych kosztach kwalifikowanych powyżej 1 mln
euro monitorowany będzie rzeczywisty dochód
wygenerowany w okresie trzech lat od zakończenia
projektu lub do terminu na złożenie dokumentów
dotyczących zamknięcia programu określonego w
przepisach dotyczących poszczególnych funduszy, w
zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej.
12.
Beneficjent jest zobowiązany do monitorowania
rzeczywistego dochodu wygenerowanego w okresie
trzech lat od zakończenia realizacji projektu w § 3 ust. 1
pkt 2. i ujawniania wszelkich dochodów, które powstają
w związku z realizacją Projektu w przesyłanych
sprawozdaniach z monitorowania trwałości do IP RPO
WM.
13.
Wygenerowany dochód obliczony zgodnie z
metodologią określoną w regulaminie konkursu podlega

10. W przypadku przedsiębiorstw innych niż MŚP, zgodnie z art. 61 ust.
8 rozporządzenia ogólnego istnieje konieczność uwzględniania
dochodu w projektach, w których całkowite koszty kwalifikowane
przekraczają 1 mln euro. Zgodnie z art. 61 ust. 3 lit. a)
rozporządzenia ogólnego, potencjalne dochody operacji są
określane za pomocą zryczałtowanej, procentowej stawki
dochodu, która zgodnie z art. 2 Rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) nr 2015/1516 z dnia 10 czerwca 2015 r. dla operacji w
sektorze badań, rozwoju i innowacji wynosi 20 %.
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zwrotowi przez Beneficjenta zgodnie z Podręcznikiem
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w
ramach RPO WM na lata 2014-2020.
§ 15 ust. 4
(archiwizacja)

4.Beneficjent oraz Partner/Partnerzy zobowiązują się do
przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
Projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia
następującego po złożeniu zestawienia wydatków
do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne
wydatki dotyczące zakończonej operacji. IP RPO WM
informuje Beneficjenta o powyżej wskazanym terminie.
Niniejszy zapis nie narusza postanowień ust. 5.
Zaktualizowano załącznik nr 3 Zasady przetwarzania danych osobowych.

4. Beneficjent oraz Partner/Partnerzy zobowiązują się do przechowywania
dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres dwóch lat od dnia
31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji
Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonej
operacji. IP RPO WM informuje Beneficjenta o powyżej wskazanym
terminie. Niniejszy zapis nie narusza postanowień ust. 6.
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