Wykaz zmian

Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
w ramach I Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje” Typ C: bon na usługę
B+R wraz z wdrożeniem.
Zapis

§ 20 ust. 7

§ 28 ust. 20

Przed zmianą

Po zmianie

Wydatki poniesione w związku z rozpoczęciem komponentu
wdrożeniowego przed zakończeniem realizacji przewidzianej w
projekcie usługi B+R ponoszone są na własne ryzyko Beneficjenta. W
przypadku gdy usługa B+R i/lub usługa proinnowacyjna zaplanowana
w ramach danego projektu nie zostanie zakończona sukcesem,
wydatki poniesione w związku z komponentem wdrożeniowym będą
uznane za niekwalifikowane i w związku z tym dofinansowanie na te
koszty nie będzie wypłacone. Jednocześnie wypłata dofinansowania
na realizację komponentu wdrożeniowego może nastąpić przed
zakończeniem realizacji usług proinnowacyjnych, jeżeli usługi takie
zostały przewidziane w ramach komponentu B+R.

Wydatki poniesione w związku z rozpoczęciem komponentu
wdrożeniowego przed zakończeniem realizacji przewidzianej w projekcie
usługi B+R ponoszone są na własne ryzyko Beneficjenta. W przypadku gdy
usługa B+R zaplanowana w ramach danego projektu nie zostanie
zakończona sukcesem, wydatki poniesione w związku z komponentem
wdrożeniowym będą uznane za niekwalifikowane i w związku z tym
dofinansowanie na te koszty nie będzie wypłacone. Jednocześnie wypłata
dofinansowania na realizację komponentu wdrożeniowego może nastąpić
przed zakończeniem realizacji usług proinnowacyjnych, jeżeli usługi takie
zostały przewidziane w ramach komponentu B+R.

Po zrealizowaniu komponentu B+R projektu, obowiązkiem
Beneficjenta jest przedstawienie raportu z realizacji usługi/usług
będąc przedmiotem tej części projektu. Raport musi zostać
sporządzony przez Wykonawcę/Wykonawców usług/usługi zgodnie
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do Regulaminu i zgodnie z
Instrukcją wypełniania WOD. W raporcie tym musi zostać
przedstawiony w szczególności zakres zrealizowanych działań i
osiągniętych wyników oraz wskazane osoby, które zgodnie z ofertą
wykonały usługę/usługi i sporządziły raport. Raport należy złożyć
wraz z wnioskiem o płatność.

Po zrealizowaniu komponentu B+R projektu, obowiązkiem Beneficjenta jest
przedstawienie raportu z realizacji każdej usługi będącej przedmiotem tej
części projektu. Raport musi zostać sporządzony przez
Wykonawcę/Wykonawców danej usługi zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 9 do Regulaminu i zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD. W
raporcie tym musi zostać przedstawiony w szczególności zakres
zrealizowanych działań i osiągniętych wyników oraz wskazane osoby, które
zgodnie z ofertą wykonały daną usługę i sporządziły raport. Raport należy
złożyć wraz z wnioskiem o płatność.

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO
Zapis

Przed zmianą

Po zmianie

§ 7 ust. 1

Korzystanie z Systemu e-RPO, możliwe jest pod warunkiem
dysponowania przez Użytkownika/Wnioskodawcę/Beneficjenta
systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne
wymagania techniczne:
a. posiadania dostępu do Internetu o sugerowanej przepustowości
1 Mb/s,
b. zastosowania przeglądarek Explorer 10, Chrome 36, Opera 11
oraz Safari 5.0 lub nowszych wersji skonfigurowanych w sposób
umożliwiający korzystanie z Javascriptu, Cookies, SSL oraz
Apletów Java.

Korzystanie z Systemu e-RPO, możliwe jest pod warunkiem dysponowania
przez Użytkownika/Wnioskodawcę/Beneficjenta systemem
teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania
techniczne:
a. posiadania dostępu do Internetu o sugerowanej przepustowości 1
Mb/s,
b. zastosowania przeglądarek Edge, Explorer 11, Chrome 36, Opera 20
oraz Safari 7 lub nowszych wersji skonfigurowanych w sposób
umożliwiający korzystanie z Javascriptu, Cookies, SSL oraz Apletów Java.
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Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie
Zapis

§ 7 ust. 23

§ 7 ust. 24

§ 7 ust. 25

§ 7 ust. 26

Przed zmianą

Po zmianie

Refundacja środków poniesionych na usługi zrealizowane w ramach
komponentu badawczo-rozwojowego nastąpi po przedstawieniu
raportu z realizacji pełnego zakresu usług, o których mowa w §1 pkt
13 umowy. Rozliczenie całości poniesionych wydatków w ramach
komponentu badawczo-rozwojowego następuje w ramach jednego
wniosku o płatność.

Refundacja środków poniesionych na każdą z usług zrealizowanych
w ramach komponentu badawczo-rozwojowego, zarówno usług B+R
jak i usług proinnowacyjnych, nastąpi po przedstawieniu raportu z
realizacji pełnego zakresu danej usługi. Przy czym rozliczenie całości
wydatków poniesionych na realizację usług B+R następuje w ramach
jednego wniosku o płatność.

Rozpoczęcie realizacji komponentu wdrożeniowego nie musi być
uzależnione od zakończenia realizacji usług B+R kwalifikowanych w
ramach komponentu badawczo-rozwojowego projektu, jednak
wypłata dofinansowania związana z poniesieniem wydatków
kwalifikowanych w ramach komponentu wdrożeniowego jest
możliwa dopiero po potwierdzeniu realizacji z sukcesem usług B+R/
po uznaniu tych usług za kwalifikowalne w ramach złożonego wniosku
o płatność.

Rozpoczęcie realizacji komponentu wdrożeniowego nie musi być
uzależnione od zakończenia realizacji usług B+R kwalifikowanych w
ramach komponentu badawczo-rozwojowego projektu, jednak
wypłata dofinansowania związana z poniesieniem wydatków
kwalifikowanych w ramach komponentu wdrożeniowego jest
możliwa dopiero po potwierdzeniu realizacji z sukcesem usług B+R,
tj. po uznaniu tych usług za kwalifikowalne w ramach złożonego
wniosku o płatność.

Wydatki poniesione w związku z rozpoczęciem komponentu
wdrożeniowego przed zakończeniem realizacji przewidzianych w
projekcie usług B+R ponoszone są na własne ryzyko Beneficjenta. W
przypadku gdy usługi B+R zaplanowane w ramach projektu nie
zostanie uznane za kwalifikowalne na etapie rozliczenia projektu,
wydatki poniesione w związku z komponentem wdrożeniowym będą
uznane za niekwalifikowalne i w związku z tym dofinansowanie na te
koszty nie będzie wypłacone.

Wydatki poniesione w związku z rozpoczęciem komponentu
wdrożeniowego przed zakończeniem realizacji przewidzianych w
projekcie usług B+R ponoszone są na własne ryzyko Beneficjenta. W
przypadku gdy usługi B+R zaplanowane w ramach projektu nie
zostaną uznane za kwalifikowalne na etapie rozliczenia projektu,
wydatki poniesione w związku z komponentem wdrożeniowym będą
uznane za niekwalifikowalne i w związku z tym dofinansowanie na te
koszty nie będzie wypłacone.
Wypłata dofinansowania na realizację komponentu wdrożeniowego
może nastąpić przed zakończeniem realizacji usług
proinnowacyjnych, jeżeli usługi takie zostały przewidziane w ramach
komponentu B+R.

Nowy zapis doprecyzowujący
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