
 

 
 
 
 

REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, 
Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne T echnologie  
Działanie 1.7 Inwestycje przedsi ębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczeci ńskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) 
 

 
Lp. Nazwa 

dokumentu 
Rozdział/ 

Podrozdział/ 
punkt/ 
strona 

Opis zmiany Uzasadnienie 
zmiany 

Data 
wprowa
dzenia 

1 Regulamin 
konkursu dla 
Działania 1.7, 

wersja 
ze stycznia 

2017 r. 

Rozdział 1, 
podrozdział 
1.2.1, punkt 
1 litera b), 

str. 12 

Zapis: 
b) pomoc nie może być udzielona na działalność wyłączoną z możliwości otrzymania wsparcia na 
podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014:  
Dofinansowanie nie mo że być udzielone na projekty dotycz ące działalno ści gospodarczej 
prowadzonej w sektorze: 
− hutnictwa żelaza i stali, 
− węglowym, 
− budownictwa okrętowego, 
− włókien syntetycznych, 
− transportu i związanej z nim infrastruktury, 
− wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury. 
Ponadto wsparciem nie mog ą zostać objęte projekty w zakresie działalno ści gospodarczej 
związanej z: 
− sektorem rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i nr 1224/2009 
oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013), 
− produkcją podstawową produktów rolnych, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia 

Dopuszczenie 
możliwości 

ubiegania się o 
wsparcie w 

ramach 
konkursu 

projektów z 
zakresu 

przetwórstwa 
produktów 
rolnych. 

20.02. 
2017 r. 
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Komisji (UE) nr 651/2014, 
− przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wymienionych  
w załączniku nr I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli: 

• wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od 
producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców, 

• udzielenie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom 
surowców, 

− wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. nie jest możliwe udzielenie 
pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci 
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności 
wywozowej. 
Ponadto, udzielana pomoc nie mo że być uzależniona od wykorzystywania towarów produkcji 
krajowej uprzywilejowanych wzgl ędem towarów przywo żonych  
z zagranicy. 
W ramach niniejszego konkursu brak jest możliwości ubiegania się o wsparcie realizacji projektów  z  
zakresu  przetwórstwa  produktów  rolnych,  w  wyniku  którego  powstaje produkt rolny będący 
również produktem zawartym w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pod 
warunkiem, że wnioskodawca złoży oświadczenie wskazujące, że nie otrzymał dofinansowania, nie 
ubiega się i nie będzie ubiegał się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 (PROW) na realizację projektu, którego  przedmiot określony został we wniosku o 
dofinansowanie składanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (nabór nr RPZP.01.07.00-IZ.00-32-001/17). Brak ww. możliwości 
wynika z faktu, że maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach niniejszego konkursu 
(1 000 000,00 zł) nakłada się na limit wsparcia określony dla projektów z tego zakresu w PROW, tzn. 
jest niższa niż 3 000 000,00 zł. 

zmieniono na: 
b) pomoc nie może być udzielona na działalność wyłączoną z możliwości otrzymania wsparcia na 
podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014:  
Dofinansowanie nie mo że być udzielone na projekty dotycz ące działalno ści gospodarczej 
prowadzonej w sektorze: 
− hutnictwa żelaza i stali, 
− węglowym, 
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− budownictwa okrętowego, 
− włókien syntetycznych, 
− transportu i związanej z nim infrastruktury, 
− wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury. 
Ponadto wsparciem nie mog ą zostać objęte projekty w zakresie działalno ści gospodarczej 
związanej z: 
− sektorem rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków 
produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i 
nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 
28.12.2013), 

− produkcją podstawową produktów rolnych, o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014, 

− przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wymienionych  
w załączniku nr I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli: 
• wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od 

producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców, 
• udzielenie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom 

surowców, 
− wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. nie jest możliwe udzielenie 

pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem 
sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności 
wywozowej. 

Ponadto, udzielana pomoc nie mo że być uzależniona od wykorzystywania towarów produkcji 
krajowej uprzywilejowanych wzgl ędem towarów przywo żonych  
z zagranicy. 
W ramach niniejszego konkursu możliwe jest ubieganie się o wsparcie realizacji projektów  z  
zakresu  przetwórstwa  produktów  rolnych,  w  wyniku  którego  powstaje produkt rolny będący 
również produktem zawartym w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pod 
warunkiem, że wnioskodawca złoży oświadczenie wskazujące, że nie otrzymał dofinansowania, nie 
ubiega się i nie będzie ubiegał się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 (PROW) na realizację projektu, którego  przedmiot określony został we wniosku o 
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dofinansowanie składanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (nabór nr RPZP.01.07.00-IZ.00-32-001/17). 

2 Regulamin 
konkursu dla 
Działania 1.7, 

wersja 
ze stycznia 

2017 r. 

Rozdział 10, 
punkt 5 
litera b), 
str. 47 

Zaktualizowano dane kontaktowe SSOM 
Zapis: 

 b) e-mail: biuro@som.szczecin.pl 
zmieniono na: 

 b) e-mail: zit@som.szczecin.pl 
 

Aktualizacja 
zapisów 

jw. 

3 
 
 
 

Załącznik nr 1 
do regulaminu 

konkursu: Wzór 
wniosku o 

dofinansowanie 
wraz z instrukcją 

wypełniania, 
wersja 

ze stycznia 
2017 r. 

Sekcja I Dodano: 
 

65. Oświadczam, że nie otrzymałem dofinansowania, nie ubiegam i nie będę się ubiegał o dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu, którego  przedmiot określony został w niniejszym 
wniosku. 

 
�  Tak 
�  Nie 
�  Nie dotyczy 

 

Oświadczenie 
dodano w 
związku ze 

zmianą 
wskazaną w pkt. 

1 rejestru. 

jw. 

 


