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Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 2368/2020 w dniu 16 marca 2020 r. 

 

Lp. Lokalizacja w dokumencie 
PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1.  

Karta Poddziałania 2.1.3 Nowe 
produkty i usługi w MSP na 
obszarach przygranicznych RPO 
WO 2014-2020 

Pkt. 18 Limity  
i ograniczenia w realizacji 
projektów (jeśli dotyczy) 

3c 

Dodanie limitu nr 5: 

„Minimalna kwota dofinansowania –  100 tys. PLN, maksymalna 
kwota dofinansowania –  1 mln PLN.” 
 

Aktualizacja zapisów w związku z planowanym 

konkursem w ramach działania 2.1.3 RPO WO 

2014-2020. 

2.  

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru 
projektów dla 
poszczególnych osi 
priorytetowych, 
działań/poddziałań RPO WO 
2014-2020 
 
poddziałanie 2.1.3 Nowe 
produkty i usługi w MSP na 
obszarach przygranicznych  
 
Kryteria merytoryczne 
szczegółowe (punktowane) 
  

3c 

Zamiana Kryterium 6 Innowacyjność produktów/usług 
/technologii 
będących rezultatem projektu 

Zmiana definicji sektora B+R:  

System szkolnictwa wyższego i nauki, tj.: 

1) uczelnie;  

2) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 

zwane dalej „federacjami”;  

3) Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1475), zwana dalej „PAN”;  

Zmiana kryterium wynika ze zmiany ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 



 

 

Lp. Lokalizacja w dokumencie 
PI 

(jeśli 
dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

4) instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o 

której mowa w pkt 3, zwane dalej „instytutami PAN”;  

5) instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

736);  

6) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie 

odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zwane dalej „instytutami międzynarodowymi”;  

6a) Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 

21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);  

6b) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, 

zwane dalej „instytutami Sieci Łukasiewicz”;  

7) Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej „PAU”;  

8) inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w 

sposób samodzielny i ciągły*. 

*Jednocześnie w przypadku tych podmiotów konieczna jest ich 

zakończona pozytywna ewaluacja do etapu rozpoczęcia oceny 

merytorycznej projektu, w oparciu o szczegółowe kryteria 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości 

działalności naukowej. 

 
 
 

Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   
Opole, 12 marca 2020 r. 


