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Wykaz zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16
Część dokumentu,
do którego odnosi się
uwaga
(nr strony)
Pkt. 10 Innowacja,
str. 11

Zapis przed zmianą

Zapis po zmianie

Opinia o innowacyjności powinna być wydana przez: jednostkę naukową
w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a - e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. 2014 r., poz. 1620 ze zm.), tj.: jednostkę naukową prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, taką jak:
a. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów
tych uczelni,
b. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2015 r.,
poz. 1082 ze zm.),
c. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o instytutach badawczych (Dz. U. 2015 r., poz. 1095),
d. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie
odrębnych przepisów, działające na terenie RP,
e. Polską Akademię Umiejętności.
Ww. jednostka naukowa nie może być powiązana z wnioskodawcą a jej zakres
działania musi być związany z inwestycją będącą przedmiotem projektu.
W przypadku, gdy Wnioskodawca jest twórcą technologii będącej przedmiotem
inwestycji, do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego ten
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 stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim
lub branżową izbę gospodarczą.
Ww. podmiot nie może być powiązany z wnioskodawcą a jego zakres

fakt (np. kopie dokumentów patentowych).
Jeżeli projekt dotyczy wdrożenia technologii opracowanej na zamówienie
Wnioskodawcy, specjalnie na potrzeby projektu objętego wnioskiem,
we współpracy z jednostką B+R, do wniosku należy dołączyć list intencyjny
od jednostki B+R.

Pkt. 13 Forma składania
wniosków o
dofinansowanie
projektu, str. 15

W przypadku partnerstwa dodatkowo:
 Oświadczenie Partnera o niewykluczeniu;
 Oświadczenie o wysokości pomocy publicznej innej niż de minimis,
otrzymanej przez Partnera w odniesieniu do wydatków
kwalifikowalnych objętych przedmiotowym wnioskiem albo
uzyskanej na to samo przedsięwzięcie inwestycyjne albo
oświadczenie, iż taka pomoc nie była uzyskana (Partner składa
jedno z oświadczeń, zgodnie ze wzorem sporządzonym przez IZ
RPO-L2020, dostępnym w dokumentacji konkursowej na stronie
internetowej IZ RPO-L2020);
 Oświadczenie o wysokości pomocy de minimis otrzymanej przez
Partnera w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat kalendarzowych
poprzedzających dzień złożenia niniejszego wniosku albo
oświadczenie, iż taka pomoc nie była uzyskana (Partner składa
jedno z oświadczeń, zgodnie ze wzorem sporządzonym przez IZ
RPO-L2020, dostępnym w dokumentacji konkursowej na stronie
internetowej IZ RPO-L2020);
 Oświadczenie Partnera o kwalifikowalności VAT;
 Oświadczenie o współfinansowaniu projektu przez instytucje
partycypujące finansowo w kosztach;
 Umowa partnerska/porozumienie.
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