WYKAZ ZMIAN
W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ I

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
NA LATA 2014-2020
W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligenta gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym
Uchwałą nr 50/538/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 29 września 2015 r.
z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. W rozdziale II. Opis poszczególnych Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych
Działań/ Poddziałań, w Działaniu 1.1 w pkt 5 Lista wskaźników produktu usuwa się

następujące wskaźniki:
− Liczba wspartych laboratoriów badawczych
− Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej
2. Rozdział VI Załączniki:
a. W Załączniku nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu część dotycząca
wskaźników produktu Działania 1.1 otrzymuje brzmienie:

1.1. Działanie.
Nowoczesna
infrastruktura badawcza
publicznych jednostek
naukowych

Liczba
jednostek
naukowych ponoszących
nakłady inwestycyjne na
działalność B+R
Liczba
naukowców
pracujących
w
ulepszonych
obiektach
infrastruktury badawczej
Inwestycje
prywatne
uzupełniające wsparcie
publiczne w projekty w
zakresie innowacji lub
badań i rozwoju

szt.

region słabiej
rozwinięty

os.

region słabiej
rozwinięty

euro

region słabiej
rozwinięty

nd

nd

1

65

SL
2014

SL
2014

SL
2014
nd

1,8 mln

b. W Załączniku nr 3: Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z wymogami
formalnymi w ramach Działania 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych
jednostek naukowych usuwa się kryterium merytoryczne ogólne wyboru projektów
(obligatoryjne) nr 10 pn. „Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z
RPO WiM 2014-2020 – wzrost zatrudnienia”.
c. W Załączniku nr 10 Kryteria wyboru projektów konkursowych wraz z wymogami
formalnymi dla Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju (Schemat B) usuwa
się kryterium merytoryczne ogólne wyboru projektów (obligatoryjne) nr 10 pn.
„Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi z RPO WiM 2014-2020 –
wzrost zatrudnienia”.
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3. Rozdział VII. Inne (opcjonalnie w zależności od decyzji IZ), 1. Słownik terminologiczny:
a. Definicje następujących pojęć otrzymują nowe brzmienie:

Budowla

Należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe,
lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale
związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych
(kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na
całość użytkową.

Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo
budowlane,

prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

art. 2 pkt 9 Ustawy z
dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach
finansowania nauki

a)
b)

c)
d)
Jednostka
naukowa
e)
f)

Park
przemysłowy

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu
statutów tych uczelni,
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)),
instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.),
międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie
odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
Polską Akademię Umiejętności,
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).

Park przemysłowy jest to zespół wyodrębnionych nieruchomości, w
którego skład wchodzi co najmniej nieruchomość, na której znajduje
się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub
likwidowanym przedsiębiorcy utworzony na podstawie umowy
cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu
terytorialnego, stwarzający możliwość prowadzenia działalności
gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim.

Ustawa z dnia 20
marca 2002 r. o
finansowym
wspieraniu
inwestycji

2

b. Źródła następujących definicji otrzymują nowe brzmienie:
Pojęcie
Amortyzacja

Źródło
Na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Budowa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Budynek

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Kontrakt Terytorialny dla
Województwa WarmińskoMazurskiego

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2014 r.)

Kwalifikowalność wydatków

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Nieruchomość

Kodeks Cywilny

Nieruchomość niezabudowana

Na podstawie źródeł rozproszonych

Nieruchomość zabudowana

Na podstawie źródeł rozproszonych

Nowe stałe miejsce pracy

Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013

Pozwolenie na budowę

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Prace przygotowawcze
(w rozumieniu prawa
budowlanego)

Art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Prawo do dysponowania
nieruchomością na cele
budowlane
Protest
Przebudowa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Przyłącze kanalizacyjne

Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Przyłącze wodociągowe

Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Remont

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Roboty budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

System realizacji

Środki trwałe

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, z zastrzeżeniem inwestycji, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 17 tej ustawy.
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