Wykaz zmian w Regulaminie konkursu do podziałania 3.4.3 oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.

1. Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 „Rozwój i konkurencyjność Małopolskich
MŚP”, Poddziałanie 3.4.3 „Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju”, Typ A „wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez
MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce”.

Zapis

§ 3 ust. 1
pkt 21)

§ 18 ust. 2
lit. b)

Przed zmianą
„Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą nr 757/15
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. z poźn. zm. i
zamieszczony na stronie internetowej IZ w wersji obowiązującej od 5 marca
2019 r., aktualnej na dzień zatwierdzenia kryteriów przez Komitet Monitorujący
RPO WM na lata 2014-2020 dla poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP –
wczesna faza rozwoju”,
„wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo.
Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej,
posiadającej przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub
wyższą) lub przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczorozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej lub konsorcjum naukowego lub
konsorcjum naukowo-przemysłowego (konsorcja składające się wyłącznie z
podmiotów wpisujących się w niniejszy katalog) lub niezależną jednostkę,
stanowiącą akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym
wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących
oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i
państwom członkowskim Unii Europejskiej)”

Po zmianie
„Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą nr 757/15 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. z poźn. zm. i zamieszczony
na stronie internetowej IZ w wersji obowiązującej od 30 kwietnia 2019 r., aktualnej na
dzień zatwierdzenia kryteriów przez Komitet Monitorujący RPO WM na lata 20142020 dla poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju”;
„wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo.
Nabycie wyników prac B+R może nastąpić od podmiotów prowadzących działalność
badawczo-rozwojową, w szczególności takich jak: jednostki naukowe posiadające
przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą) lub
przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu
ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej lub konsorcja naukowe lub konsorcja naukowo-przemysłowe lub
niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadające
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w
aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek
kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji
Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej)”

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie oraz wzorem opisu przeprowadzonych przez
Wnioskodawcę prac B+R, Pole E.1.
Zapis

str. 20

Przed zmianą
„2) w przypadku projektu polegającego na wdrożeniu wyników prac B+R
nabytych przez przedsiębiorstwo – należy dostarczyć raport z wyników prac
B+R, które mogą zostać nabyte od jednostki naukowej, posiadającej przyznaną
kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą), o której mowa w
tej ustawie lub przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczorozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej lub konsorcjum naukowego lub
konsorcjum naukowo-przemysłowego (konsorcja składające się wyłącznie z
podmiotów wpisujących się w niniejszy katalog) lub niezależnej jednostki,
stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym
wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących
oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i
państwom członkowskim Unii Europejskiej) oraz kopię umowy, na podstawie
której Wnioskodawca nabył wyniki tych prac. Wnioskodawca dołącza do
wniosku zarówno umowę jak i raport. Ponadto na wezwanie IOK należy
przedłożyć kopię całej dokumentacji dot. nabytych wyników prac B+R.”

Po zmianie
„2) w przypadku projektu polegającego na wdrożeniu wyników prac B+R nabytych
przez przedsiębiorstwo – należy dostarczyć raport z wyników prac B+R, które mogą
zostać nabyte od podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową, w
szczególności takich jak: jednostki naukowe posiadające przyznaną kategorię
naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą) lub przedsiębiorcy posiadający
status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o
niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lub konsorcja naukowe lub
konsorcja naukowo-przemysłowe lub niezależne jednostki, stanowiące akredytowane
laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub
notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek
certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów,
notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej) oraz
kopię umowy, na podstawie której Wnioskodawca nabył wyniki tych prac.
Wnioskodawca dołącza do wniosku zarówno umowę jak i raport. Ponadto na
wezwanie IOK należy przedłożyć kopię całej dokumentacji dot. nabytych wyników prac
B+R.”

3. W załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu, tj. Kryteriach wyboru projektów nie wprowadza się zmian.

Wprowadzone zmiany polegają na dostosowaniu zapisów dokumentacji konkursowej do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zmienionego uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego uchwałą nr 713/19 z
dnia 30 kwietnia 2019 r. oraz Kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, zatwierdzonych Uchwałą nr
23/19 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2019 r.

