
 
 

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 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” oraz Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu konkursu 

 

Zapis w 
dokumencie 

Przed zmianami Po zmianie 

§ 14 ust. 2 
Regulaminu 

konkursu 

„Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w sposób ciągły,  
w podziale na rundy od dnia rozpoczęcia naboru tj. 31 marca 2017 r. 
do dnia 31 sierpnia 2017 r. do godziny 15.00. Terminy poszczególnych 
rund:  
- I runda: 31 marca 2017 r. – 16 maja 2017 r. 
- II runda: 17 maja 2017 r. – 4 lipca 2017 r. 
- III runda: 5 lipca 2017 r. – 31 sierpnia 2017 r. do godziny 15:00”. 

„Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w sposób ciągły, w 
podziale na rundy od dnia rozpoczęcia naboru tj. 31 marca 2017 r. do 
dnia 3 października 2017 r. do godziny 15.00. Terminy poszczególnych 
rund:  
- I runda: 31 marca 2017 r. – 16 maja 2017 r. 
- II runda: 17 maja 2017 r. – 4 lipca 2017 r. 
- III runda: 5 lipca 2017 r. – 31 sierpnia 2017 r. 
- IV runda: 1 września 2017 r. – 3 października 2017 r. do godziny 15:00”. 

§ 21 ust. 1 
pkt 3 lit. b 

Regulaminu 
konkursu 

„może zlecić realizację prac B+R: jednostce 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, przedsiębiorcy posiadającemu status centrum badawczo-
rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych 
formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadającemu 
siedzibę na terytorium RP, konsorcjum naukowemu, konsorcjum 
naukowo-przemysłowemu, niezależnej jednostce, stanowiącej 
akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji) lub notyfikowanemu laboratorium (ujęte w 
aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie 
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach 
kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadającym 
siedzibę na terytorium RP” 

„może zlecić realizację prac B+R: jednostce 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, przedsiębiorcy posiadającemu status centrum badawczo-
rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych 
formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadającemu 
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, 
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notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii 
Europejskiej), posiadającym siedzibę na terytorium RP” 

§ 33 ust. 7 
Regulaminu 

konkursu 

„Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to: 
a) październik 2017 r. dla I rundy; 
b) grudzień 2017 r. dla II rundy; 
c) luty 2018 r. dla III rundy” 

„Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to: 
a) październik 2017 r. dla I rundy; 
b) grudzień 2017 r. dla II rundy; 
c) luty 2018 r. dla III rundy 
d) kwiecień 2018 r. dla IV rundy” 

Instrukcja 
wypełniania 

WOD,  
str. 25 

„W ramach podwykonawstwa realizację części merytorycznych prac w 
ramach projektu można zlecić:  jednostce 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, przedsiębiorcy posiadającemu status centrum badawczo-
rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych 
formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadającemu 
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”. 

„W ramach podwykonawstwa realizację części merytorycznych prac  
w ramach projektu może zlecić realizację prac B+R: jednostce 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, przedsiębiorcy posiadającemu status centrum 
badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r.  
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz 
posiadającemu 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” 

 


