Białystok, 9 maja 2019 r.

Wykaz zmian w Regulaminie Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020 (Regulaminie konkursu), Poddziałanie 1.4.1 Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze
na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy)
(Numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-003/19)
Dokument/punkt
w dokumencie,
którego dotyczy
zmiana

Regulamin konkursu,
rozdział 3

Zapis przed zmianą

Zapis po zmianie

Uzasadnienie

Wsparcie udzielane w ramach niniejszego
konkursu będzie stanowiło pomoc publiczną
udzielaną na podstawie programu pomocowego
wydanego
przez
ministra
właściwego
ds. rozwoju regionalnego w oparciu o:

Wsparcie udzielane w ramach niniejszego
konkursu będzie stanowiło pomoc de minimis
udzielaną na podstawie Rozporządzenia Komisji
(UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis,
tj. Rozporządzenia
Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015
r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis
w ramach
regionalnych
programów
operacyjnych na lata 2014-2020.

W związku z wątpliwościami w kwestii
uzależnienia udzielenia beneficjentowi pomocy
publicznej (dot. art. 1 ust. 5 lit. b
Rozporządzenia Komisji nr 651/2014) od
korzystania z usług doradczych od podmiotów
(wykonawców usług) posiadających siedzibę na
terytorium Polski/województwa podlaskiego,
wyłączono możliwość udzielania wsparcia
w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu jako pomoc mikroprzedsiębiorcom,
małym i średnim przedsiębiorcom na usługi
doradcze w oparciu o art. 18.

a) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014r. uznające niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu, w szczególności jako pomoc
mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim
przedsiębiorcom na usługi doradcze w oparciu
o art. 18;
b) Rozporządzenia Komisji (UE) 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy
de minimis,
tj. Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19
marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy
de
minimis
w ramach
regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020.
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Brak zapisu

Należy mieć na względzie, iż pomoc de minimis
stanowią
również
jednorazowe
odpisy
amortyzacyjne i należy je uwzględniać
w wartości otrzymanej pomocy de minimis.

Doprecyzowanie zapisów dotyczących sposobu
wyliczenia otrzymanej pomocy de minimis.

Brak zapisu

Jeden wniosek o dofinansowanie powinien
dotyczyć wyłącznie jednej usługi.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi
spełnienia warunków zamówień udzielanych
w ramach projektów określonych w punkcie 6.5
Wytycznych kwalifikowalności, w tym zasady
konkurencyjności, ograniczono do jednej liczbę
usług
będących
przedmiotem
wniosku
o dofinansowanie.

Zapis został usunięty

Zmiana będąca konsekwencją wyłączenia
możliwości udzielania wsparcia w oparciu
o pomoc na usługi doradcze.

Regulamin konkursu,
rozdział 3

Regulamin konkursu,
rozdział 5

Regulamin konkursu,
rozdział 5

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 następujące działalności:
a) sektor rybołówstwa i akwakultury, zgodnie
z 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 (WE) nr 1224/2009
oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE)
nr 104/2000;
b) sektor produkcji podstawowej produktów
rolnych, o których mowa w Załączniku I
do Traktatu
o
funkcjonowaniu
Unii
Europejskiej,
c) sektor przetwarzania i wprowadzania do
obrotu produktów rolnych w następujących
przypadkach:
 kiedy wysokość pomocy ustalana jest na
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podstawie ceny lub ilości takich produktów
nabytych od producentów surowców lub
wprowadzonych
na
rynek
przez
przedsiębiorstwa objęte pomocą; lub
 kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu
przekazania jej w części lub w całości
producentom surowców.

Regulamin konkursu,
rozdział 8

Maksymalna
wartość
wydatków
kwalifikowanych – do 50.000,00 PLN dla
prorozwojowej usługi doradczej, do 100.000,00
PLN dla proinnowacyjnej usługi doradczej.

Maksymalna
wartość
wydatków
kwalifikowanych na jedną usługę doradczą
wynosi 50.000,00 PLN (niezależnie od rodzaju
usługi).

Maksymalny poziom dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania:

a)

dla wydatków objętych pomocą de minimis
(pomoc
udzielana
na
podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy de minimis w
ramach
regionalnych
programów
operacyjnych na lata 2014-2020):

- do
Regulamin konkursu,
rozdział 9

-

85% wydatków kwalifikujących
się do objęcia wsparciem – dla mikro i
małych przedsiębiorstw;
do 75% wydatków kwalifikujących się do
objęcia wsparciem – dla średnich
przedsiębiorstw.

- dla mikro i małych przedsiębiorstw – do
85%
wydatków
kwalifikujących
się do objęcia wsparciem,

- dla średnich przedsiębiorstw – do 75%
wydatków kwalifikujących się do objęcia
wsparciem.
Minimalny wymagany wkład własny:

- 15% – mikro i małe przedsiębiorstwa,
- 25% – średnie przedsiębiorstwa.

b) dla objętych pomocą na usługi doradcze dla
MŚP (pomoc udzielana na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w
sprawie
udzielania
pomocy
mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim
przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz
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W związku z wątpliwościami dotyczącymi
spełnienia warunków zamówień udzielanych
w ramach projektów określonych w punkcie 6.5
Wytycznych kwalifikowalności, w tym zasady
konkurencyjności, kwota dofinansowania na 1
usługę doradczą została ograniczona do 50.000
zł niezależnie od rodzaju usługi.
Zmiana będąca konsekwencją wyłączenia
możliwości udzielania wsparcia w oparciu
o pomoc na usługi doradcze.

udział w targach w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 20142020) – do 50% wydatków kwalifikujących
się do objęcia wsparciem, niezależnie od
wielkości przedsiębiorcy.
Minimalny wymagany wkład własny:
a)

dla wydatków objętych pomocą de minimis:

- 15% – mikro i małe przedsiębiorstwa,
- 25% – średnie przedsiębiorstwa,

Regulamin konkursu,
rozdział 25

Instrukcja wypełniania
załączników
do Wniosku o
dofinansowanie
realizacji projektu,
str. 1

b) dla wydatków objętych pomocą na usługi
doradcze – 50% niezależnie od wielkości
przedsiębiorcy.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie
udzielania
pomocy
mikroprzedsiębiorcom,
małym i średnim przedsiębiorcom na usługi
doradcze oraz udział w targach w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1417);
1. Formularz informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de
minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie

Zapis został usunięty

Zmiana będąca konsekwencją wyłączenia
możliwości udzielania wsparcia w oparciu
o pomoc na usługi doradcze.

Zapis został usunięty

Zmiana będąca konsekwencją wyłączenia
możliwości udzielania wsparcia w oparciu
o pomoc na usługi doradcze.

Załącznik jest obligatoryjny w przypadku
projektów objętych pomocą publiczną, inną niż
pomoc de minimis.
W przypadku spółek
cywilnych, niniejszy formularz każdy ze
wspólników musi wypełnić osobno (należy
podać NIP własny oraz własne dane adresowe).
Wzór Formularza informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie
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lub rybołówstwie znajduje się w dokumentacji
konkursowej – załącznik nr 2 do Regulaminu
konkursu.
Instrukcja wypełniania
załączników
do Wniosku o
dofinansowanie
realizacji projektu,
str. 2
Przewodnik po
kryteriach wyboru
projektów w ramach
RPOWP, str. 4

Przewodnik po
kryteriach wyboru
projektów w ramach
RPOWP, str. 4

Formularz informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik jest obligatoryjny w przypadku
projektów, w których występują wydatki objęte
pomocą de minimis.

Załącznik jest obligatoryjny dla wszystkich
projektów składanych w przedmiotowym
konkursie.

(…)
 Rozporządzeniu 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 (jeżeli dotyczy);
(…)

Zapis został usunięty

Wartość wydatków kwalifikowanych
poziom dofinansowania

Wartość wydatków kwalifikowanych
poziom dofinansowania

i

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega,
czy wartość wydatków kwalifikowalnych
na jedną usługę specjalistyczną nie jest wyższa
niż 100.000,00 zł netto dla proinnowacyjnej
usługi doradczej oraz 50.000,00 zł netto dla
prorozwojowej usługi doradczej. Konstruując
budżet, Wnioskodawca sam zakłada i wskazuje
niezbędne do jego realizacji wydatki.
W przypadku,
gdy wartość
wydatków
kwalifikowanych
będzie
wyższa
niż
dopuszczalny dla poszczególnych typów usługi
doradczej limit, wydatki przekraczające wartość
limitu powinny zostać ujęte w ramach kosztów
niekwalifikowalnych projektu.
W ramach kryterium weryfikowane jest również,
czy poziom i wartość dofinansowania wydatków
kwalifikowalnych nie przekracza maksymalnego

Zmiana będąca konsekwencją wyłączenia
możliwości udzielania wsparcia w oparciu
o pomoc na usługi doradcze.

i

Wartość wydatków kwalifikowanych dla
proinnowacyjnej usługi doradczej została
ograniczona zapisami Regulaminu konkursu
do 50.000,00 zł względem wartości wskazanej
w Kryteriach wyboru projektów.
Wsparcie w ramach niniejszego konkursu
będzie realizowane wyłącznie w ramach
pomocy de minimis (wskazana w brzmieniu
kryterium pomoc na usługi doradcze nie
będzie miała zastosowania).
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega,
czy wartość wydatków kwalifikowalnych
na jedną usługę specjalistyczną nie jest wyższa
niż 50.000,00 zł, niezależnie od rodzaju usługi.
Konstruując budżet, Wnioskodawca sam zakłada
i wskazuje niezbędne do jego realizacji wydatki.
W przypadku,
gdy wartość
wydatków
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Zmiana będąca konsekwencją wyłączenia
możliwości udzielania wsparcia w oparciu
o pomoc na usługi doradcze.

Zmiana będąca konsekwencją wyłączenia
możliwości udzielania wsparcia w oparciu
o pomoc na usługi doradcze oraz ograniczenia
wartości wydatków kwalifikowalnych na usługę
proinnowacyjną z 100.000 zł na 50.000 zł
(zaostrzenie warunków zawartych w Kryteriach
oceny zapisami Regulaminu konkursu).

Przewodnik po
kryteriach wyboru
projektów w ramach
RPOWP, str. 9

poziomu dofinansowania. Wynoszą one w
przypadku projektów objętych pomocą de
minimis
85%
dla
mikro
i małych
przedsiębiorstw oraz 75% dla średnich
przedsiębiorstw. W przypadku projektów
objętych pomocą na usługi doradcze,
maksymalny poziom dofinansowania wynosi
niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa 50%.

kwalifikowanych
będzie
wyższa
niż
dopuszczalny limit, wydatki przekraczające
wartość limitu powinny zostać ujęte w ramach
kosztów niekwalifikowalnych projektu.

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna

Pomoc przyznawana na dofinansowanie
projektów w niniejszym konkursie stanowi
pomoc publiczną, w tym pomoc de minimis.
W ramach kryteriów ocenie podlegać będzie,
czy Wnioskodawca
zastosował
właściwe
rozporządzenie
pomocowe
(wskazane
w Regulaminie konkursu) oraz czy projekt
spełnia wszystkie wymogi z niego wynikające.
Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane
jako pomoc de minimis bądź jako pomoc na
usługi doradcze dla MŚP, na podstawie
stosownych rozporządzeń.
Zgodnie
z zasadami
udzielania
pomocy
publicznej
na
rzecz
przedsięwzięć
realizowanych przez przedsiębiorstwa, w tym
przede
wszystkim
mając
na
uwadze
zapewnienie, że pomoc państwa wywołuje efekt
zachęty, o którym mowa w art. 6

Wsparcie w ramach konkursu stanowi pomoc de
minimis. W ramach kryteriów ocenie podlegać
będzie, czy Wnioskodawca zastosował właściwe
rozporządzenie
pomocowe
(wskazane
w Regulaminie konkursu) oraz czy projekt
spełnia wszystkie wymogi z niego wynikające.
Wsparcie udzielane będzie na podstawie
Rozporządzenia
Ministra
Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020.
Rozporządzenie
to
określa
szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb
udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis,
do której mają zastosowanie przepisy
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

W ramach kryterium weryfikowane jest również,
czy poziom i wartość dofinansowania wydatków
kwalifikowalnych nie przekracza maksymalnego
poziomu dofinansowania. Wynoszą one 85% dla
mikro i małych przedsiębiorstw oraz 75% dla
średnich przedsiębiorstw. Na etapie oceny
projektu IOK dopuszcza możliwość korekty w
zakresie zmniejszenia wartości lub poziomu
dofinansowania projektu
w stosunku do
pierwotnego
poziomu
zadeklarowanego
w dokumentacji aplikacyjnej.
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Zmiana będąca konsekwencją wyłączenia
możliwości udzielania wsparcia w oparciu
o pomoc na usługi doradcze.

Formularz informacji
przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc
inną niż pomoc
w rolnictwie
lub rybołówstwie,
pomoc de minimis lub
pomoc de minimis w
rolnictwie
lub rybołówstwie

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,
wydatki mogą być kwalifikowane po dniu
złożenia wniosku o dofinansowanie. W związku
z tym realizacja projektu może zostać rozpoczęta
dopiero
po
dniu
złożenia
wniosku
o dofinansowanie.

Europejskiej do pomocy de minimis.

Formularz stanowi załącznik
Regulaminu konkursu.

Załącznik został anulowany.

nr

2

do
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Zmiana będąca konsekwencją wyłączenia
możliwości udzielania wsparcia w oparciu
o pomoc na usługi doradcze.

