WYKAZ ZMIAN
W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ 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:
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. w Rozdziale II. Opis poszczególnych Osi Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz

poszczególnych Działań/ Poddziałań/, w poddziałaniu 1.2.3 wprowadza się następujące zmiany:
1. pkt 6 Typy projektów otrzymuje brzmienie: „Projekty wspierane w Poddziałaniu przyczyniają
się do profesjonalizacji usług związanych z badaniami naukowymi i rozwojem
technologicznym świadczonych przez ośrodki innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych
specjalizacji, w tym również poprzez inwestycje w infrastrukturę ośrodków innowacji
w przypadku rozszerzenia oferty o nowe/ znacząco ulepszone usługi. Wsparcie skierowane
jest na:
Typ 1:
 Przygotowanie, rozwój, dostosowanie oferty usług ośrodka innowacji do potrzeb
odbiorców na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa warmińskomazurskiego (w tym uzupełniająco jako element projektu przygotowanie personelu do
świadczenia nowych/ zmodyfikowanych usług oraz działania promocyjne na rzecz ich
upowszechnienia)
 Inwestycje w infrastrukturę (obiekty kubaturowe, laboratoria, sprzęt, urządzenia itp.)
na potrzeby świadczenia nowych/ znacząco ulepszonych usług skierowanych na rozwój
inteligentnych specjalizacji, w tym również na potrzeby tworzenia przestrzeni do
funkcjonowania firm technologicznych (o ile stwierdzono zapotrzebowanie, które nie
może zostać zaspokojone z użyciem aktualnych zasobów beneficjenta).
Typ 2
 Proces przedsiębiorczego odkrywania - tj. opracowanie Programu Rozwoju wraz
z diagnozą określonego sektora/ dziedziny gospodarki jako potencjalnej regionalnej
inteligentnej specjalizacji poprzez realizację działań animacji współpracy interesariuszy
systemu innowacji (w tym nauki i biznesu).
Priorytetowo w tym Poddziałaniu traktowane są projekty ośrodków innowacji, które
uzyskały wsparcie ze środków funduszy strukturalnych w latach 2007-2013.
Preferencje uzyskają projekty o największym udziale wkładu prywatnego”

2. pkt 14 Limity i ograniczenia w realizacji projektów (jeśli dotyczy) otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
Warunkiem uzyskania wsparcia
na świadczenie specjalistycznych usług jest
udokumentowanie zapotrzebowania na te usługi ze strony konkretnych przedsiębiorców.
Oferta usług ośrodków innowacji musi uwzględniać dostępne standardy świadczenia usług
(o ile dla danej usług standardy takie zostały wypracowane) – nie dotyczy 2 Typu
projektów
O wsparcie mogą ubiegać się instytucje posiadające strategię biznesową wykazującą rożne
źródła dochodów oraz potwierdzającą zdolność do prowadzenia działalności w warunkach
rynkowych w oparciu o otwartą konkurencję, bądź opisującą sposób, w jaki dążyć będzie
do uzyskania tej zdolności. Strategia biznesowa zawiera roczny plan działań wraz z listą
planowanych do realizacji przedsięwzięć – nie dotyczy 2 Typu projektów
Aby możliwe było przedsięwzięcie infrastrukturalne ośrodków innowacji niezbędne jest
przedłożenie strategii/planu wykorzystania nowopowstałej infrastruktury oraz
współfinansowanie jej ze źródeł prywatnych. Ponadto przedsięwzięcia nie będą powielały
dostępnej infrastruktury instytucji o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub
sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany.
Warunki realizacji projektów w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania (Typ 2
projektów):
1. oczekiwanym produktem projektu jest diagnoza sektora oraz program jego rozwoju.
Diagnoza powinna zawierać opis metodyki opracowania diagnozy oraz co najmniej
diagnozę następujących zagadnień:
 struktura gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego w sektorze
 potencjał innowacyjny przedsiębiorstw działających z sektorze na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego
 potencjał eksportowy sektora
 łańcuchy wartości w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym
 potencjał naukowy w regionie oraz poza regionem na potrzeby rozwoju podmiotów
danego sektora w województwie warmińsko-mazurskim
 potencjał współpracy na linii biznes-biznes oraz biznes-nauka
 instytucje otoczenia biznesu wspierające sektor na terenie województwa warmińskomazurskiego
 potrzeby
przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie
wdrożenia działań innowacyjnych
 wpływ rozwoju danego sektora jako IS na rozwój gospodarki regionu
Program rozwoju powinien zawierać minimum:
 krótki opis proponowanej specjalizacji
 opis trendów rozwoju rynku w obszarze proponowanej IS
 opis poziomu innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie w obszarze
proponowanej IS oraz ich potencjał technologiczny (wnioski z diagnozy)
 potencjał naukowy w regionie oraz poza regionem na potrzeby rozwoju proponowanej
IS (wnioski z diagnozy)
 potencjał współpracy na linii biznes-biznes oraz biznes nauka (wnioski z diagnozy)
 potencjał eksportowy proponowanej IS (wnioski z diagnozy)

 opis kompetencji kadr, dostępności wykwalifikowanych pracowników oraz wsparcie
edukacji
 analizę SWOT proponowanej IS (wnioski z diagnozy)
 opis otoczenia biznesowego
 opis masy krytycznej oraz gotowości do absorpcji środków unijnych
 opis zaangażowania interesariuszy
 plan działań
 zakładane efekty realizacji działań
Wzór Diagnozy i Programu rozwoju stanowią załączniki do Regulaminu Konkursu.
2. W przygotowanie diagnozy i programu rozwoju zaangażowanych musi być minimum
20 podmiotów, w tym co najmniej jedna jednostka naukowo-badawcza i minimum 15
MŚP (mających siedzibę/ oddział w województwie warmińsko-mazurskim).
3. Obligatoryjnym elementem projektu jest organizacja minimum trzech spotkań
z podmiotami zaangażowanymi do realizacji projektu
4. Projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od podpisania umowy”.
3. Pkt 24 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN) (jeśli
dotyczy otrzymuje brzmienie: Min. nie dotyczy, Maks: Typ 1: nie dotyczy, Typ 2: 500.000.

