Białystok, 9 kwietnia2019 r.

Wykaz zmian w Regulaminie Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020 (Regulaminie konkursu), Działanie 1.2,Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii
i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach
(Numer naboru: RPPD.01.02.01-IZ.00-20-001/18)

Dokument/punkt w dokumencie,
którego dotyczy zmiana

Zapis przed zmianą

Zapis po zmianie

Uzasadnienie

Regulamin konkursu, rozdział 4.
Budżet działania i konkursu, str. 9

W ramach rozstrzygnięcia konkursu oraz
poszczególnych rund konkursu:
(…)

W ramach rozstrzygnięcia konkursu:
(…)

Wprowadzone zmiany mają na
celu doprecyzowanie zapisów
Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu, rozdział
5Przedmiot konkursu, str. 11

Ponadto
z
możliwości
uzyskania
dofinansowania udzielanego na podstawie
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu wykluczone są także następujące
działalności:
(…)

Wprowadzone zmiany mają na
celu doprecyzowanie zapisów
Regulaminu konkursu zgodnie
z art. 1 Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r.

Regulamin konkursu, rozdział 5
Przedmiot konkursu, str. 13

W przypadku gdy inwestycja objęta
wnioskiem o dofinansowanie stanowi
zasadniczą zmianę procesu produkcji, koszty
kwalifikowalne muszą przekraczać koszty
amortyzacji
aktywów
związanych
z działalnością podlegającą modernizacji w
ciągu
poprzedzających
trzech
lat

Ponadto z możliwości uzyskania
dofinansowania udzielanego na podstawie
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu wykluczone są także następujące
działalności (nie dotyczy pomocy na
działalność badawczo-rozwojową):
(…)
W związku ze zmianą 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 oraz
przekazanym
stanowiskiem
Komisji
Europejskiej w zakresie art. 14 ust. 7 tego

Wprowadzone
zmiany
wynikają
ze
zmiany
Rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem
wewnętrznym
w
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obrotowych.
W przypadku gdy inwestycja objęta
wnioskiem o dofinansowanie prowadzi do
dywersyfikacji istniejącego zakładu, koszty
kwalifikowalne muszą przekraczać o co
najmniej 200% wartość księgową ponownie
wykorzystywanych aktywów, odnotowaną
w roku
obrotowym poprzedzającym
rozpoczęcie prac.

Instrukcja wypełniania załączników,
rozdział 3 Dokumenty związane z
przeprowadzeniem postępowania

rozporządzenia, warunek, o którym mowa w
przepisie
dotyczy
jedynie
dużych
przedsiębiorstw. Oznacza to, iż w przypadku
ubiegania się o regionalną pomoc
inwestycyjną każde przedsiębiorstwo będzie
zobligowane określić/opisać, w którą formę
inwestycji
początkowej
wpisuje
się
zamierzenie określone we wniosku o
dofinansowanie, jednakże bez konieczności
wykazywania
dodatkowych
warunków
związanych z przesłankami: dywersyfikacja
produkcji zakładu poprzez wprowadzenie
produktów uprzednio nieprodukowanych w
zakładzie oraz zasadnicza zmiana dotyczącą
procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw:
- w przypadku gdy inwestycja objęta
wnioskiem o dofinansowanie stanowi
zasadniczą zmianę procesu produkcji,
koszty
kwalifikowalne
muszą
przekraczać
koszty
amortyzacji
aktywów związanych z działalnością
podlegającą modernizacji w ciągu
poprzedzających trzech lat obrotowych.
- w przypadku gdy inwestycja objęta
wnioskiem o dofinansowanie prowadzi
do dywersyfikacji istniejącego zakładu,
koszty
kwalifikowalne
muszą
przekraczać o co najmniej 200%
wartość
księgową
ponownie
wykorzystywanych
aktywów,
odnotowaną w roku obrotowym
poprzedzającym rozpoczęcie prac.
Załącznik pn. Formularz w zakresie Oceny Załącznik pn. Formularz w zakresie Oceny
Oddziaływania na Środowisko(zał. Ia) jest Oddziaływania na Środowisko (zał. Ia) jest
załącznikiem obowiązkowym dla wszystkich załącznikiem obowiązkowym dla wszystkich

zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu oraz przekazanym
stanowiskiem
Komisji
Europejskiej
w
zakresie
art.
14
ust.
7
tego
rozporządzenia.

Wprowadzone zmiany mają na
celu ujednolicenie zapisów w
dokumentacjach konkursowych
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oceny oddziaływania na środowisko,
str. 6-7

Wnioskodawców, niezależnie od rodzaju Wnioskodawców, niezależnie od rodzaju
projektu. W przypadku ubiegania się o projektu. W przypadku ubiegania się o
dofinansowanie
projektów dofinansowanie
projektów
infrastrukturalnych (tj. których realizacja infrastrukturalnych (tj. których realizacja
wymaga
uzyskania
zezwolenia
na wymaga
uzyskania
zezwolenia
na
inwestycję), Wnioskodawca ma obowiązek inwestycję), Wnioskodawca ma obowiązek
dołączyć
Deklarację
organu dołączyć
wydane
przed
właściwy
odpowiedzialnego
za
monitorowanie terytorialnie organ:
obszarów Natura 2000 (zał. Ib) wraz z mapą 1) Deklarację organu odpowiedzialnego za
lokalizującą projekt i obszar/y Natura 2000
monitorowanie
obszarów
Natura
wydaną przez właściwy terytorialnie organ.
2000(załącznik 3 Ib) wraz z mapą
lokalizującą projekt i obszar/y Natura
Deklaracja organu odpowiedzialnego za
gospodarkę
wodną
(zał.
Ic)
jest
2000,
załącznikiem obligatoryjnym dla projektów 2) Deklarację organu odpowiedzialnego za
wymagających
uzyskania
oceny
gospodarkę wodną (załącznik 3 I c).
wodnoprawnej (zgodnie z Ustawą Prawo Deklaracja organu odpowiedzialnego za
wodne). W związku z faktem, iż monitorowanie obszarów Natura 2000 nie
sporządzenie deklaracji możliwe jest jedynie będzie wymagana dla następujących
dla inwestycji lub działań, dla których zamierzeń:
jednocześnie wydano ocenę wodnoprawną,  przedsięwzięcia, dla których wydano
dopuszcza się dostarczenie przedmiotowej
decyzje
o
środowiskowych
deklaracji najpóźniej przed podpisaniem
uwarunkowaniach, w treści których
umowy o dofinansowanie.
znajdują się wnioski z przeprowadzonej
oceny
oddziaływania
na
obszar
NATURA 2000oraz przedsięwzięcia,
W
przypadku
przedsięwzięć
dla których przeprowadzona została
wymagających przeprowadzenia oceny
ocena
oddziaływania
na
obszar
oddziaływania na środowisko(I grupa
NATURA 2000 w myśl art. 98 ustawy
przedsięwzięć
oraz
przedsięwzięcia
OOŚ;
należące do II grupy, dla których
słoneczne,
panele
stwierdzono obowiązek przeprowadzenia  kolektory
oceny), Wnioskodawca powinien dołączyć
fotowoltaiczne, powietrzne
pompy
kopie
następujących
dokumentów
ciepła oraz prace związane z wymianą
potwierdzonych
„za
zgodność
z
źródeł i systemów grzewczych w
oryginałem”:
budynkach;
1. ostateczna decyzja o środowiskowych  następujących
przedsięwzięć
uwarunkowaniach,
położonych poza obszarami NATURA
2. postanowienie w sprawie potrzeby
2000:
przebudowa
obiektów,

aktualnie
konkursów.

ogłoszonych
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przeprowadzenia OOŚ (dla przedsięwzięć
należących do II grupy) wraz z
niezbędnymi
opiniami
organów
opiniujących (postanowienie RDOŚ, opinia
organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz opinia organu właściwego do wydania
oceny wodnoprawnej – jeżeli dotyczy),
3. postanowienie
określające
zakres
raportu OOŚ (dla przedsięwzięć należących
do I grupy) wraz z niezbędnymi opiniami
organów opiniujących, jeżeli zostało
wydane,
4. postanowienie organu prowadzącego
postępowanie OOŚ o przeprowadzeniu
transgranicznej OOŚ, jeżeli zostało
wydane,
5. postanowienia
uzgadniające
RDOŚ/dyrektora urzędu morskiego oraz
opiniujące właściwego organu Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, wydane przed decyzją
o środowiskowych uwarunkowaniach,
6. streszczenie raportu OOŚ w języku
niespecjalistycznym albo cały raport OOŚ.
W przypadku przedsięwzięć, dla których
nie
stwierdzono
obowiązku
przeprowadzania
oceny
(II
grupa
przedsięwzięć, dla których stwierdzono
brak
obowiązku
przeprowadzenia
oceny),Wnioskodawca powinien dołączyć
kopie
następujących
dokumentów
potwierdzonych
„za
zgodność
z
oryginałem”:
1. ostateczna decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach,
2. postanowienie w sprawie braku
potrzeby przeprowadzenia OOŚ wraz z

mieszczącą się w obrysie zewnętrznym
ścian
parteru
budynku
(m.in.
nadbudowa,
przebudowa
układu
wewnętrznego
pomieszczeń
itp.),obiekty
małej
architektury
i zagospodarowania terenów zielonych.
Deklaracja organu odpowiedzialnego za
gospodarkę wodną nie będzie wymagana dla
następujących zamierzeń:
 przedsięwzięcia, dla których wydano
decyzje
o
środowiskowych
uwarunkowaniach, w treści których
znajdują się wnioski z przeprowadzonej
analizy oddziaływania inwestycji na
jednolite części wód;
 inwestycje lub działania, dla których
uzyskano ocenę wodnoprawną, o której
mowa
w art. 425 ust. 1 Prawa wodnego;
 kolektory
słoneczne,
panele
fotowoltaiczne, powietrzne pompy
ciepła oraz prace związane z wymianą
źródeł i systemów grzewczych w
budynkach;
 przebudowa obiektów, mieszczącą się w
obrysie zewnętrznym ścian parteru
budynku
(m.in.
nadbudowa,
przebudowa układu wewnętrznego
pomieszczeń itp.), obiekty małej
architektury
i
zagospodarowania
terenów zielonych;
 zmiana
sposobu
użytkowania
istniejących budynków.
W
przypadku
przedsięwzięć
wymagających przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko (I grupa
przedsięwzięć
oraz
przedsięwzięcia
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niezbędnymi
opiniami
organów
opiniujących (postanowienie RDOŚ, opinia
organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz opinia organu właściwego do wydania
oceny wodnoprawnej – jeżeli dotyczy).

należące do II grupy, dla których
stwierdzono obowiązek przeprowadzenia
oceny), Wnioskodawca powinien dołączyć
kopie
następujących
dokumentów
potwierdzonych
„za
zgodność
z
oryginałem”:
1. ostateczna decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach,
2. postanowienie w sprawie potrzeby
przeprowadzenia OOŚ (dla przedsięwzięć
należących do II grupy) wraz z
niezbędnymi
uzgodnieniami/opiniami
organów opiniujących
(postanowienie
RDOŚ, opinia organu Państwowej Inspekcji
Sanitarnej oraz postanowinie organu
właściwego
do
wydania
oceny
wodnoprawnej – jeżeli dotyczy),
3. postanowienie
określające
zakres
raportu OOŚ (dla przedsięwzięć należących
do I grupy) wraz z niezbędnymi opiniami
/uzgodnieniami organów opiniujących,
jeżeli zostało wydane,
4. postanowienie organu prowadzącego
postępowanie OOŚ o przeprowadzeniu
transgranicznej OOŚ, jeżeli zostało wydane,
5. postanowienie uzgadniające RDOŚ oraz
opinię właściwego organu Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, wydane przed decyzją
o środowiskowych uwarunkowaniach,
6. streszczenie raportu OOŚ w języku
niespecjalistycznym albo cały raport OOŚ.
W przypadku przedsięwzięć, dla których
nie
stwierdzono
obowiązku
przeprowadzania
oceny
(II
grupa
przedsięwzięć, dla których stwierdzono
brak obowiązku przeprowadzenia oceny),
Wnioskodawca powinien dołączyć kopie
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Załącznik nr 6 h. do Regulaminu
konkursu (wzór etykiet na segregatory)

BPR.432.10.

.2018

następujących dokumentów potwierdzonych
„za zgodność z oryginałem”:
3. ostateczna decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach,
4. postanowienie
w sprawie
braku
potrzeby przeprowadzenia OOŚ wraz z
niezbędnymi
opiniami
organów
opiniujących (opinia RDOŚ, opinia organu
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz opinia
organu właściwego do wydania oceny
wodnoprawnej – jeżeli dotyczy).
DIP-I.432.8.
.2019

Wprowadzone
zmiany
wynikają
ze
zmiany
Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Podlaskiego
w Białymstoku.

6

