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REGULAMIN KONKURSU

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości 

Typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości

Konkurs na zasadach ogólnych oraz konkurs dedykowany dla MOF



TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 

 Nabór wniosków rozpoczyna się 29 września 2017 r. od godziny 8:00

 Wnioski składane są w terminie do 31 stycznia 2018 r. do godziny
15:30

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

 Nie później niż 30 września 2018 r.

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJKETU 

 Do 31 grudnia 2020 r.

Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się datę złożenia
wniosku o płatność końcową.



MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

 Wersję elektroniczną należy składać on-line przy wykorzystaniu Lokalnego
Systemu Informatycznego – https://gw.podkarpackie.pl

 Wersję papierową należy dostarczyć osobiście, przez posłańca lub przesłać za
pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego na adres:

 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Wspierania Przedsiębiorczości

35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 3a

lub

 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Kancelaria Ogólna (parter)

35-010 Rzeszów, al. Ł. Cieplińskiego 4



PODMIOTY UPRAWNIONE DO WSPARCIA W RAMACH KONKURSU 
NA ZASADACH OGÓLNYCH

 jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia z terenu 

województwa podkarpackiego,

 jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną z terenu 

województwa podkarpackiego,

 instytucje otoczenia biznesu (IOB) prowadzące działalność i posiadające siedzibę 

lub oddział/wydział na terenie województwa podkarpackiego,

 szkoły wyższe prowadzące działalność i posiadające siedzibę lub oddział/wydział 

na terenie województwa podkarpackiego.



 Posiadanie siedziby lub oddziału musi znajdować potwierdzenie w dokumentach
rejestrowych lub statutowych wnioskodawcy.

 W przypadku wnioskodawców podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przez termin „siedziba” należy
rozumieć główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej; natomiast przez
pojęcie „oddziału” należy rozumieć dodatkowe miejsce wykonywania działalności
gospodarczej.

 O dofinansowanie nie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki i stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość
prawną z obszaru ROF.

 O dofinansowanie nie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki i stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość
prawną z obszarów MOF z zastrzeżeniem że, gdy dany MOF nie złoży wniosku
w konkursie dedykowanym dla MOF, wówczas jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne
posiadające osobowość prawną z jego obszaru mogą składać wnioski w konkursie
ogólnym.



PODMIOTY UPRAWNIONE DO WSPARCIA W RAMACH KONKURSU 

DEDYKOWANEGO DLA MOF

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są jednostki samorządu 

terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne 

posiadające osobowość prawną tworzące Miejskie Obszary Funkcjonalne, tj.:

 MOF Dębica-Ropczyce, 

 MOF Jarosław-Przeworsk, 

 MOF Krosno, 

 MOF Mielec, 

 MOF Przemyśl, 

 MOF Sanok-Lesko, 

 MOF Stalowa Wola, 

 MOF Tarnobrzeg.



 Warunkiem otrzymania wsparcia przez MOF jest zgodność projektu strategicznego dla

MOF z „Założeniami do konkursów dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w ramach

RPO WP 2014 – 2020, osi priorytetowych I – VI, finansowanych z EFRR”, który stanowi

załącznik nr 6 do SZOOP, w tym w szczególności posiadanie strategii MOF i zgodność

projektu z tą strategią.

 W przypadku, gdy część podmiotów tworzących danych MOF ubiega się

o dofinansowanie projektu strategicznego dla MOF w ramach konkursu

dedykowanego, to pozostałe podmioty z tego MOF, które nie uczestniczą

w realizacji tego projektu, nie są uprawione do składania wniosków indywidualnych

w ramach konkursu ogólnego.

 W przypadku, gdy dany MOF nie ubiega się o wsparcie projektu strategicznego

w konkursie dedykowanym dla MOF, wówczas podmioty z danego MOF, są

uprawnione do składania wniosków w konkursie ogólnym.

 O dofinansowanie nie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich

związki i stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość

prawną z obszaru ROF.



PARTNERSTWO

 W celu wspólnej realizacji projektu, podmioty uprawnione do
wsparcia, wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne,
techniczne lub finansowe, mogą utworzyć partnerstwo na warunkach
określonych w umowie o partnerstwie (porozumieniu), która musi być
zawarta przed złożeniem wniosku o dofinasowanie – na podstawie
art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 127 z późn. zm.).



PARTNERSTWO

 Umowa o partnerstwie musi określać w szczególności:

 przedmiot porozumienia albo umowy,

 prawa i obowiązki stron,

 zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,

 partnera wiodącego (lidera) uprawnionego do reprezentowania pozostałych

partnerów projektu,

 sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez

poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty

dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,

 sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron

z porozumienia lub umowy.



PARTNERSTWO

 Partnerzy realizujący projekt partnerski ustanawiają lidera (partnera
wiodącego), którym powinien zostać podmiot o odpowiednim
potencjale umożliwiającym koordynację całego projektu,

 Lider reprezentuje strony partnerstwa oraz ponosi pełną
odpowiedzialność za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu –
odpowiedzialność lidera w wymiarze finansowym oznacza między
innymi, że jest on zobowiązany do ewentualnego zwrotu środków
z odsetkami z tytułu korekt finansowych nałożonych na projekt, nawet
jeśli nieprawidłowości zostały spowodowane przez partnera,

 Wnioskodawcą oraz beneficjentem projektu może być wyłącznie lider.



PARTNERSTWO

 Stroną partnerstwa nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania
dofinansowania,

 Wszyscy partnerzy, w tym partner wiodący powinni być w stosunku do siebie
równorzędnymi podmiotami, tj. nie mogą zawrzeć partnerstwa podmioty od
siebie zależne,

 Udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego,
nieznacznego czy pozornego, a winien być uzasadniony, konieczny i niezbędny
oraz powinien przyczyniać się do osiągnięcia celów projektu w większym
wymiarze niż przy zaangażowaniu w jego realizację jedynie wnioskodawcy,
spowodować synergię lub umożliwić całościowe potraktowanie zagadnienia,
którego dotyczy projekt,

 nie jest możliwe wprowadzanie zmian w partnerstwie polegających na
zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby partnerów, zmianie partnerów lub
rezygnacji z partnerstwa po złożeniu wniosku o dofinansowanie a przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie.



WYKLUCZENIA
 Zgodnie z Rozporządzeniem nr 651/2014 :

1) Pomoc nie może być udzielona na działalność związaną z 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 (art.1 ust.2 lit. c),

2) pomoc nie może być uzależniona od wykorzystywania towarów produkcji
krajowej uprzywilejowanych względem towarów przywożonych z zagranicy (art.1
ust.2 lit. d),

3) Wsparciem nie mogą być objęte projekty dotyczące:
 pomocy przyznawanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, z wyjątkiem pomocy

szkoleniowej, pomocy na dostęp do finansowania dla MŚP, pomocy w obszarze
działalności badawczo-rozwojowej, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności
oraz pomocy przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych (art.1 ust. 3 lit. a),



 pomocy przyznawanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych,
z wyjątkiem rekompensaty z tytułu dodatkowych kosztów, innych niż koszty transportu,
w regionach najbardziej oddalonych zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. b), pomocy na usługi
doradcze na rzecz MŚP, pomocy na finansowanie dla MŚP, pomocy na finansowanie
ryzyka, pomocy na działalność badawczo-rozwojową, pomocy dla MŚP na wspieranie
innowacyjności, pomocy na ochronę środowiska, pomocy szkoleniowej oraz pomocy
przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji
i pracowników niepełnosprawnych (art.1 ust. 3 lit. b),

 pomocy przyznawanej w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów
rolnych w przypadkach kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub
ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na
rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą oraz w przypadku kiedy przyznanie pomocy
zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom surowców (art.1 ust.
3 lit. c),

 pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla, objętej
decyzją Rady nr 2010/787 (art.1 ust. 3 lit. d),



 pomocy dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, z wyjątkiem
programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych
niektórymi klęskami żywiołowymi (art.1 ust. 4 lit. c),

 środków pomocy państwa, które same w sobie — ze względu na warunki lub metody
finansowania — nierozerwalnie wiążą się z naruszeniem prawa Unii (art.1 ust. 5).



WYKLUCZENIA

 Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1301/2013 pomoc nie może być udzielona na
inwestycje dotyczące:

1) likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych,

2) redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych
w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,

3) wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów
tytoniowych,

4) przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących
pomocy państwa;

5) infrastruktury portów lotniczych.



WYKLUCZENIA
Z ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 wykluczone są
podmioty:
 na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszej decyzji KE

uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym - zgodnie
z realizacją normy określonej w art. 1 ust.4, lit. a Rozporządzenia 651/2014,

 spełniające przesłanki „przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji”
w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (art. 2 pkt 18
Rozporządzenia nr 651/2014; art. 3 ust.3 Rozporządzenia 1301/2013 oraz pkt 20
Komunikatu Komisji Europejskiej: „Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie
i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowanych znajdujących się w trudnej
sytuacji” (2014/C 249/01),

 spełniające przesłanki wykluczenia określone w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) – przed
upływem okresu wykluczenia,

 wobec, których orzeczono zakaz dostępu do środków lub obowiązek zwrotu środków,
określony w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769);



 wobec, których orzeczono zakaz dostępu do środków, na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a
ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r., poz. 1541, z późn. zm.),

 które złożyły wniosek o dofinansowanie w okresie zawieszenia wykonywania
działalności,

 znajdujące się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego
lub pod zarządem komisarycznym.



RODZAJE PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU

 Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty, które przyczyniają się do rozwoju
województwa podkarpackiego,

 W ramach konkursu na zasadach ogólnych wsparcie przeznaczone zostanie na:
• tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości;
• akademickich inkubatorów przedsiębiorczości.

 W ramach konkursu dedykowanego dla MOF wsparcie przeznaczone zostanie na:
• tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości.



RODZAJE PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU

 Infrastruktura nabyta lub wytworzona w ramach projektu musi być

zlokalizowana w województwie podkarpackim. Wnioskodawca (lub

partner w przypadku projektów partnerskich) na dzień złożenia wniosku

o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością

na cele związane z realizacją projektu. Tytułem prawnym do dysponowania

nieruchomością może być wyłącznie prawo własności lub prawo

wieczystego użytkowania (jeżeli wnioskodawcą jest związek

jst/stowarzyszenie jst, właścicielem/użytkownikiem wieczystym mogą być

jst współtworzące ten związek/stowarzyszenie).



Wsparcie infrastrukturalne inkubatorów, możliwe jest tylko
w incydentalnych i uzasadnionych przypadkach oraz po spełnieniu
następujących warunków:

 działalność inkubatora przedsiębiorczości wpisuje się w regionalną strategię
inteligentnej specjalizacji oraz fakultatywnie w krajową inteligentną specjalizację,

 wnioskodawca dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury
planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia,

 przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych. Przez
współfinansowanie prywatne należy rozumieć wkład własny wnioskodawcy, który
nie nosi znamion środków publicznych (np. kredyt komercyjny, dochody własne z
działalności gospodarczej). Dotacja ze środków publicznych nie będzie uznawana za
źródło prywatne,

 przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury inkubatorów
o podobnym profilu, zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym powiecie, chyba, że
limit dostępnej oferty został wyczerpany.



 Wnioskodawca musi posiadać strategię biznesową, która wyraźnie wskazuje na różne
źródła przychodów i potwierdza jego zdolność do działania w warunkach rynkowych
oraz prowadzenia działalności pozwalającej na finansową samodzielność.

 Wnioskodawca jest zobowiązany zaplanować we wniosku o dofinansowanie
osiągnięcie standardów świadczenia usług obowiązujących na poziomie krajowym
lub europejskim lub międzynarodowym tj. np.: akredytacja prowadzona przez MR
lub certyfikat standardów ISO lub akredytacja w systemie Krajowego Systemu Usług
(KSU) lub wykażą się posiadaniem innych, podobnych/analogicznych standardów
o charakterze certyfikowanym na poziomie krajowym lub europejskim lub
międzynarodowym.

 Wnioskodawca w ramach konkursu może przedłożyć wyłącznie jeden wniosek
o dofinansowanie realizacji jednego projektu (jednego przedsięwzięcia).

 Wnioskodawca kwalifikuje się do otrzymania wsparcia wyłącznie w sytuacji, gdy jest
podmiotem uprawnionym do dofinansowania zarówno na etapie aplikowania, jak
również w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.



 Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni
zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgodnie z art. 65 ust. 6
Rozporządzenia 1303/2013.

 W okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia podpisania umowy
o dofinansowanie projektu nie jest możliwa zmiana struktury prawno -
organizacyjnej wnioskodawcy, polegająca na: przekształceniu, podziale, łączeniu,
uzyskaniu lub utracie osobowości (podmiotowości) prawnej, wniesieniu aportem
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

 Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat
(3 lat w przypadku MŚP) od daty dokonania przez IZ RPO WP płatności końcowej na
rzecz beneficjenta.

 W ramach przedmiotowego konkursu ocenie podlegać będzie, czy projekt zakłada co
najmniej neutralny wpływ w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn, równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
pozytywny wpływ w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z przepisami art. 7
i 8 rozporządzenia ogólnego.



KWOTA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach
konkursu na zasadach ogólnych: 56 000 000 PLN

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach
konkursu dedykowanego MOF: 30 000 000 PLN

Decyzją IZ RPO WP wskazana kwota może ulec zwiększeniu, przy zachowaniu
zasady równego traktowania Wnioskodawców



POZIOM DOFINANSOWANIA

Maksymalny poziom dofinansowania jest ustalany zgodnie z zasadami
wyrażonymi w art. 56 GBER. Kwota pomocy nie przekracza różnicy między
kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji, przy
czym nie może wynosić więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych. Zysk
operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie
rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania.



Zysk operacyjny - oznacza różnicę między zdyskontowanymi dochodami
a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w ekonomicznym cyklu życia inwestycji,
gdy różnica ta jest wartością dodatnią (art. 2 pkt 39 GBER).

„Ekonomiczny cykl życia inwestycji” - okres amortyzacji składników inwestycji.
W sytuacji, gdy różne elementy danej infrastruktury (inwestycji) amortyzują się
w różnym okresie, jako punkt odniesienia należy przyjąć składnik inwestycji
o najdłuższym okresie amortyzacji. Możliwe jest także indywidualne wyliczenie ww.
okresu dla każdego składnika inwestycji wg właściwego dla niego okresu amortyzacji.
Nie jest natomiast dopuszczalne przyjęcie okresu amortyzacji będącego średnią
okresów amortyzacji wszystkich elementów danej infrastruktury (inwestycji).



Wkład własny

Minimalny wkład własny, jaki wnioskodawca powinien zabezpieczyć wynosi
15%.

Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać środki finansowe na pokrycie wkładu
własnego z tytułu wydatków kwalifikowanych pochodzące ze środków własnych
(np. z własnej działalności gospodarczej) lub zewnętrznych źródeł finansowania
(np. kredyt komercyjny), w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia
finansowego oraz zabezpieczyć te środki na realizację planowanego
przedsięwzięcia.

Wnioskodawca jest zobowiązany do zabezpieczenia środków finansowych na
pokrycie wydatków niekwalifikowanych.



POZIOM DOFINANSOWANIA
(konkurs na zasadach ogólnych oraz konkurs dedykowany dla MOF)

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:

1 000 000 PLN

 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:

30 000 000 PLN



Mechanizm wycofania 
(art. 56 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014)

• Mechanizm wycofania jest stosowany w całym cyklu życia inwestycji,
niezależnie od tego, że okres trwałości projektu wynikający z umowy
o dofinansowanie może być krótszy.

• Wnioskodawca jest zobowiązany do monitorowania, czy w projekcie
występuje zysk netto obliczony zgodnie z krajowymi standardami
rachunkowości dla działalności dotyczącej projektu i do rejestrowania
corocznie jego poziomu oraz przedstawiania IZ RPO WP informacji
w tym zakresie.

• Beneficjent jest zobowiązany na koniec cyklu życia inwestycji do
przedstawienia IZ RPO WP całościowej informacji czy nie wystąpił
nadmierny skumulowany zysk netto w projekcie ponad wartość
rozsądnego zysku.



• W przypadku, w którym przewidziano wybór operatora infrastruktury, analizę
poziomu zysku netto przeprowadza się odrębnie dla właściciela i operatora
infrastruktury. Wyjątek stanowi sytuacja w której operator infrastruktury zostanie
wyłoniony w trybie przetargu, wówczas uznaje się, że poziom zysku nie będzie
nadmierny zgodnie z przepisami GBER i nie ma potrzeby badania poziomu zysku
operatora infrastruktury. W takim przypadku, weryfikuje się występowanie
i poziom rozsądnego zysku dla wnioskodawcy (właściciela infrastruktury).

• Wnioskodawca (operator infrastruktury) zobowiązany jest prowadzić
rachunkowość w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów i przychodów
związanych ze świadczeniem usług w ramach projektu poprzez całkowite lub
proporcjonalne (gdy prowadzona jest również inną działalność) przypisanie
kosztów i przychodów do tego projektu.



• Wnioskodawca ma prawo do zachowania rozsądnego zysku (typowy zysk dla danego
sektora) dotyczącego projektu, wyliczonego zgodnie z krajowymi standardami
rachunkowości, o którym mowa w art. 2 pkt 142 GBER. Przy braku możliwości jego
określenia uznaje się, że akceptowalna wartość rozsądnego zysku jest równa wartości
odnośnej stopy swap powiększonej o premię w wysokości 100 punktów bazowych.

• W kalkulacji kosztów i przychodów z tytułu usług świadczonych w ramach projektu
w celu weryfikacji poziomu rozsądnego zysku powinny zostać uwzględnione wszystkie
koszty związane ze świadczeniem tych usług (zarówno stałe jak i zmienne) i przychody
związane ze świadczeniem tych usług.

• W przypadku, gdy w projekcie wystąpi zysk netto ponad poziom rozsądnego zysku
w okresie cyklu życia inwestycji (również w momencie zakończenia okresu trwałości
projektu), wówczas należy dokonać zwrotu nadmiernego dofinansowania ze środków
EFRR wraz z odsetkami naliczonymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.



POMOC PUBLICZNA

 Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane na podstawie:

a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę
lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1208);

b) art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
z 2014 r., nr 187, s. 1 z późn. zm.).



Generowanie dochodu

Pomoc udzielana w ramach konkursu w oparciu o podstawy prawne wskazane w §

13 Regulaminu spełnia warunek o którym mowa w art. 61 ust. 8 lit. c)

rozporządzenia nr 1303/2013 w odniesieniu do indywidualnej weryfikacji potrzeb

w zakresie finansowania, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami w zakresie

pomocy publicznej. W związku z tym, nie mają zastosowania przepisy art. 61 ust. 1

– 6 ww. rozporządzenia ogólnego tj. przepisy dotyczące operacji generujących

dochód po ukończeniu.



KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

 Przez wydatki kwalifikowane rozumie się wydatki:

1) niezbędne do realizacji celów projektu i poniesione w związku
z realizacją projektu,

2) dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny,
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów,

3) zgodne z warunkami kwalifikowalności określonymi przez IZ RPO WP
w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020
(EFRR), udokumentowane fakturą lub innym dokumentem
księgowym o równoważnej wartości dowodowej,

4) zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego, prawa
krajowego oraz RPO WP i SzOOP.



KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
 Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się po złożeniu wniosku o dofinansowanie

z wyłączeniem prac przygotowawczych, takich jak np.: uzyskanie zezwoleń
i przygotowanie studiów wykonalności.

 Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.
 Środki dofinansowania zostaną przekazane beneficjentom w formie refundacji

i/lub w formie zaliczki, zgodnie z zapisami SzOOP.
 Pozytywna weryfikacja wniosku o dofinansowanie nie wyklucza stwierdzenia

niekwalifikowalności wydatków na późniejszym etapie realizacji projektu.
 W ramach przedmiotowego konkursu nie przewiduje się możliwości zastosowania

uproszczonych form rozliczania wydatków. Rozliczeniu podlegają jedynie wydatki
kwalifikowalne rzeczywiście poniesione.

 W przypadku niniejszego konkursu nie ma zastosowania instrument cross-
financingu.

 Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowalnych zawarty jest w „Wytycznych
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach RPO WP 2014 – 2020 (EFRR).”



SPOSÓB SPORZĄDZANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

 Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinasowanie projektu zgodnie
z „Instrukcją wypełniania wniosku o dofinasowanie”, stanowiącą
załącznik do niniejszego Regulaminu.

 Przy sporządzaniu wniosku o dofinasowanie wnioskodawca jest
zobowiązany do korzystania z LSI RPO. Formularz wniosku jest
udostępniony do wypełniania po zarejestrowaniu, a następnie
zalogowaniu się wnioskodawcy do ww. systemu.

 Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w języku
polskim. Do oryginałów załączników sporządzonych w językach obcych
należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza
przysięgłego.

 Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzić w wersji
elektronicznej oraz wersji papierowej.



SPOSÓB SPORZĄDZANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

 Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzenia załączników do
wniosku o dofinansowanie i dołączenia ich do przedkładanej wersji
papierowej wniosku o dofinasowanie projektu.

 Za integralną część wniosku o dofinansowanie uznaje się wszystkie jego
załączniki.

 Kopie załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno zawierać klauzulę „za
zgodność z oryginałem” oraz czytelny podpis osoby/osób
uprawnionej/ych do reprezentowania wnioskodawcy lub parafkę wraz
z imienną pieczątką tej osoby/osób.

 Wszystkie podpisy i parafki dokonywane na formularzu wniosku
i załącznikach powinny być dokonywane kolorem innym niż czarny.



SPOSÓB SPORZĄDZANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

 Załączniki do wniosku winny być ponumerowane i umieszczone za
wnioskiem, ściśle według podanej w nim numeracji.

 Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny być zszyte oraz mieć
ponumerowane strony (dopuszczalna jest forma odręczna numeracji).

 Na oryginałach dokumentów wydawanych przez właściwe urzędy
(zaświadczenia, wypisy, zezwolenia, pozwolenia, uchwały itd.) nie należy
umieszczać ww. klauzuli „za zgodność z oryginałem”.

 W miejsce załączników, które nie mają zastosowania dla danego wniosku,
należy zamieścić kartę informacyjną z nazwą i numerem załącznika oraz
adnotacją „nie dotyczy”.



SPOSÓB SPORZĄDZANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

 Wniosek o dofinansowanie i wszystkie załączniki należy przygotować
w zwartej formie, tj. w segregatorze, opisanym w następujący sposób:
1) nazwa wnioskodawcy,
2) tytuł projektu,
3) nazwa i numer osi priorytetowej/numer działania/poddziałania/typ

projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014–2020.

 Jeżeli niemożliwe jest umieszczenie kompletu dokumentów w jednym
segregatorze, dokumenty należy podzielić na części, wpiąć do kolejnych,
ponumerowanych segregatorów.

 Komplet segregatorów dla wniosku należy przedłożyć w zwartej formie.



ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

 Wnioski o dofinasowanie w formie elektronicznej przyjmowane są
w systemie LSI RPO.

 Po zakończeniu naboru (tj. po godzinie 15:30 w ostatnim dniu naboru)
możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI RPO
zostanie zablokowana.

 Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami są
przyjmowane w terminie od 29 września 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. w:
1) Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości, lub
2) Kancelarii Ogólnej

 Wnioski dostarczone na adres inny niż wyżej wymienione, nie będą
rozpatrywane.

 Przez cały okres trwania naboru wniosków Punkt Przyjmowania
Wniosków (PPW) jest czynny w dni pracy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w godzinach od 8.00 do 15.30.



ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

 O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data
wpływu wersji papierowej wniosku, a nie data jego nadania. Za datę
wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje datę dostarczenia
wersji papierowej wniosku do PPW w Departamencie Wspierania
Przedsiębiorczości lub datę dostarczenia wniosku do Kancelarii Ogólnej.
Potwierdzeniem jest stempel Sekretariatu Departamentu Wspierania
Przedsiębiorczości lub Kancelarii Ogólnej.

 W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej nie jest
tożsamy z wnioskiem o dofinansowanie w wersji elektronicznej (różna
suma kontrolna) lub w sytuacji, gdy wniosek o dofinansowanie zostanie
przesłany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego lub złożony
wyłącznie w wersji papierowej lub wersja papierowa wniosku złożona
zostanie po określonym powyżej terminie, wniosek o dofinansowanie nie
będzie traktowany za skutecznie złożony i nie będzie zarejestrowany, co
skutkuje brakiem przeprowadzenia oceny wniosku o dofinansowanie.



GŁÓWNE ZASADY DOKONYWANIA OCENY WNIOSKU

 Ocena (formalna i merytoryczna) projektów ubiegających się
o dofinansowanie w ramach konkursu odbywa się na podstawie kryteriów oceny
projektów zatwierdzonych przez KM RPO, które stanowią załącznik do SzOOP oraz
do niniejszego Regulaminu.

 Ocena jest dokonywana przez Komisję Oceny Projektów.

 Komisja Ocen Projektów składa się z dwóch zespołów:
1) Zespół ds. oceny formalnej – dokonuje oceny formalnej,
2) Zespół ds. oceny merytorycznej – dokonuje oceny merytorycznej.

 Funkcję członków KOP pełnią pracownicy IOK wchodzący w skład Zespołu ds.
oceny formalnej oraz eksperci z dziedziny odpowiadającej niniejszemu naborowi
powołani z Listy ekspertów RPO WP 2014 – 2020, wchodzący w skład Zespołu ds.
oceny merytorycznej.



GŁÓWNE ZASADY DOKONYWANIA OCENY WNIOSKU

 Ocena projektu przeprowadzana jest w dwóch etapach:

1) ocena formalna (do 90 dni kalendarzowych licząc od dnia
następnego po zakończeniu naboru),

2) ocena merytoryczna (do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia
pierwszego posiedzenia składu KOP dokonującego oceny
merytorycznej).

 W uzasadnionych przypadkach IZ RPO WP na wniosek Przewodniczącego
KOP może przedłużyć termin oceny (w przypadku oceny formalnej
maksymalnie o 60 dni kalendarzowych, natomiast w odniesieniu do
oceny merytorycznej maksymalnie o 30 dni kalendarzowych).

 Ocena (formalna oraz merytoryczna) dokonywana jest zgodnie z zasadą
„dwóch par oczu”.

 Zarówno na etapie oceny formalnej, jak również na etapie oceny
merytorycznej, wnioskodawca ma prawo do jednokrotnej korekty
wniosku o dofinansowanie w zakresie wskazanym przez KOP.



OCENA FORMALNA WNIOSKU O DOFINASOWANIE

 Ocena formalna rozpoczyna proces oceny i dokonywana jest w oparciu
o kryteria formalne zatwierdzone przez KM RPO, przy pomocy Listy
sprawdzającej dotyczącej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie,
stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

 Każdy z projektów podlega ocenie formalnej pod względem kryteriów:

a) dopuszczających,

b) administracyjnych.

 W pierwszej kolejności ocenie podlega zgodność projektu z formalnymi
kryteriami dopuszczającymi. W przypadku negatywnego wyniku
weryfikacji pod względem co najmniej jednego z kryteriów
dopuszczających projekt podlega odrzuceniu. Wnioskodawca nie będzie
miał możliwości dokonywania korekty w tym zakresie. Jeżeli
w dokumentacji aplikacyjnej wystąpią nieścisłości czy wątpliwości, które
nie pozwolą dokonać jednoznacznej oceny według formalnych kryteriów
dopuszczających, KOP zwróci się do Wnioskodawcy o wyjaśnienia.



OCENA FORMALNA WNIOSKU O DOFINASOWANIE

 W wyniku oceny formalnej wniosek może:
1) zostać zakwalifikowany do dalszej oceny (pozytywna ocena

formalna),
2) uzyskać negatywną ocenę w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy

wdrożeniowej.

 W przypadku stwierdzenia braków, omyłek lub niejasności
w dokumentacji aplikacyjnej uniemożliwiających ocenę spełniania
kryteriów formalnych administracyjnych oraz w przypadku wystąpienia
nieścisłości czy wątpliwości uniemożliwiających jednoznaczną ocenę
spełnienia kryteriów formalnych dopuszczających, wnioskodawca ma
prawo do dokonania jednokrotnej poprawy, uzupełnień lub wyjaśnień
w zakresie wskazanym przez KOP na pisemną prośbą o uzupełnienie
braków, skorygowanie uchybień lub dokonanie wyjaśnień w terminie
7 dni kalendarzowych od daty otrzymania ww. pisma. Termin uważa się
za zachowany, jeżeli korekta/ wyjaśnienie wpłynęło w ww. terminie do
IOK – o dacie wpływu decyduje data stempla DWP/ Kancelarii Ogólnej.



OCENA FORMALNA WNIOSKU O DOFINASOWANIE

 W momencie wysłania informacji dotyczącej konieczności dokonania
uzupełnienia, wniosek złożony w systemie LSI RPO otrzymuje status
„skierowany do korekty”, co umożliwia dokonanie przez wnioskodawcę
właściwych poprawek.

 Korekcie mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane przez osoby
oceniające, chyba że wprowadzone zgodnie z uwagami widniejącymi
w wezwaniu zmiany implikują konieczność wprowadzenia kolejnych
zmian. W takim przypadku należy wprowadzić dodatkowe zmiany do
formularza wniosku o dofinansowanie projektu i odpowiednich
załączników oraz przekazać informację o ich wprowadzeniu. Jeśli
wnioskodawca zauważy we wniosku o dofinansowanie lub załącznikach
inne niż wskazane przez IZ RPO WP omyłki lub niejasności, poprawia je
informując o tym fakcie oraz przedstawia stosowne wyjaśnienia.



OCENA FORMALNA WNIOSKU O DOFINASOWANIE

 Uzupełnienia nie mogą prowadzić do:

1) dodawania wydatków,

2) zwiększania wartości wydatków,

3) zmiany % dofinansowania

z zastrzeżeniem sytuacji, w których zmiany te są konsekwencją
zidentyfikowanego przez oceniającego błędu i dokonywane są na jego
polecenie.

 W toku oceny pod uwagę będą brane wyłącznie wyjaśnienia
i uzupełnienia złożone w wyznaczonym terminie.

 W przypadku negatywnej oceny formalnej, wnioskodawca zostanie o tym
fakcie poinformowany pisemnie na adres wskazany we wniosku
o dofinansowanie. W piśmie zawarta będzie informacja o jej przyczynach
oraz pouczenie o możliwości wniesienia protestu.

 Projekty pozytywnie ocenione pod względem formalnym przekazywane
są do oceny merytorycznej.



OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU O DOFINASOWANIE

 Ocenie merytorycznej podlegają wnioski o dofinansowanie projektu,
które z wynikiem pozytywnym przeszły etap oceny formalnej.

 Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria merytoryczne
dopuszczające oraz kryteria merytoryczne jakościowe.

 W pierwszej kolejności wnioski poddawane są ocenie w oparciu
o kryteria merytoryczne dopuszczające. Weryfikacja kryteriów
merytorycznych dopuszczających ma charakter oceny „0-1”.
Niespełnienie co najmniej jednego z ww. kryteriów skutkować będzie
oceną negatywną wniosku.

 Ocena jakościowa dokonywana jest w systemie punktowym i polega na
przyznaniu przez osobę oceniającą liczby punktów w ramach
dopuszczalnych limitów wyznaczających minimalną i maksymalną liczbą
punktów, które projekt może uzyskać w ramach danego kryterium lub
przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów.



OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU O DOFINASOWANIE

 Końcowa ocena punktowa projektu stanowi średnią arytmetyczną ocen
dokonywanych przez parę oceniającą, jest również prezentowana
w ujęciu procentowym, jako stosunek otrzymanej liczby punktów do
maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia na etapie oceny
merytorycznej.

 W przypadku konieczności uzyskania od wnioskodawcy dodatkowych
wyjaśnień lub informacji o projekcie lub dokonania korekty wniosku
i załączników wynikających z dokonanej przez KOP oceny kryteriów
merytorycznych, oceniający za pośrednictwem IOK zwracają się
z wezwaniem do wnioskodawcy o ich dokonanie.

 Wezwanie wnioskodawcy o dokonanie stosownych uzupełnień/ korekt lub
wyjaśnień jest dokonywane w przypadku konieczności stwierdzonej przez
ekspertów podczas oceny merytorycznej i nie jest obligatoryjne.
Wnioskodawca ma prawo do dokonanie jednokrotnych wyjaśnień,
uzupełnień lub korekt w zakresie wskazanym przez KOP, jeśli zostanie
wezwany do ich złożenia.



 Wezwanie, wysyłane jest za pośrednictwem operatora pocztowego na
adres wnioskodawcy wskazany we wniosku o dofinansowanie
(pkt A.10).

 Wnioskodawca składa uzupełnienia lub wyjaśnienia na piśmie
w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania.
W przypadku niezłożenia uzupełnień lub wyjaśnień w tym terminie,
wniosek jest oceniany na podstawie dostępnych informacji, zawartych
w pierwotnie złożonej dokumentacji.

 Powyższy termin uważa się za zachowany, jeżeli pismo wraz
z uzupełnieniami wpłynęło w ww. terminie do DWP lub Kancelarii
Ogólnej.



OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU O DOFINASOWANIE

 Wniosek otrzymuje pozytywną ocenę merytoryczną jeżeli jednocześnie:
a) spełnił wszystkie kryteria w zakresie oceny merytorycznej –

dopuszczającej, oraz
b) uzyskał minimum 30% z maksymalnej liczby punktów możliwych do

uzyskania w niniejszym naborze.

 O negatywnym wyniku oceny merytorycznej wnioskodawca zostaje
poinformowany pismem przesłanym pocztą na adres wskazany we
wniosku o dofinansowanie. W piśmie zawarta jest informacja
o przyczynach negatywnej oceny oraz pouczenie o możliwości wniesienia
protestu.



ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 Rozstrzygnięcie konkursu następuje przez zatwierdzenie w formie
uchwały przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy rankingowej
wniosków o dofinansowanie realizacji projektów.

 Listę podstawową tworzą wnioski otrzymujące łączne dofinansowanie do
wysokości 100% środków udostępnionych w danym naborze wniosków.
Listę rezerwową tworzą pozostałe wnioski z listy rankingowej.

 Wnioskodawca zostaje pisemnie poinformowany o wynikach
rozstrzygnięcia w sprawie wniosku o dofinansowanie (wyborze do
dofinansowania lub umieszczeniu na liście rezerwowej) niezwłocznie po
podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków
o dofinansowanie realizacji projektów.



UMOWA O DOFINASOWANIE PROJEKTU

 Umowa o dofinansowanie projektu wybranego w przedmiotowej
procedurze będzie zawarta po spełnieniu wszystkich wymogów
niezbędnych do jej podpisania przez Wnioskodawcę.

 Przed podpisaniem umowy, Wnioskodawca zostanie wezwany do
złożenia, w wyznaczonym przez IZ RPO WP terminie, niezbędnych do jej
sporządzenia dokumentów.

 Umowę o dofinansowanie projektu zawiera z Wnioskodawcą Zarząd
Województwa Podkarpackiego w terminie wyznaczonym przez IZ RPO
WP.



WYBÓR PROJEKTÓW Z LIST REZERWOWYCH

 W przypadku pojawienia się wolnych środków m.in. z tytułu
oszczędności, są one przekazywane na dofinansowanie projektów
znajdujących się na listach rezerwowych. Decyzję o wyborze projektów
z list rezerwowych podejmuje Zarząd Województwa Podkarpackiego
w drodze uchwały, zgodnie z kolejnością wniosków na tych listach, przy
czym ze względu na zasadę równego traktowania wnioskodawców wybór
projektów musi objąć projekty, które uzyskały taką samą liczbę punktów
w ramach konkursu.



PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 Wnioskodawca, w przypadku negatywnej oceny jego wniosku, po
otrzymaniu informacji o wynikach oceny, może wnieść protest na zasadach
określonych w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej.

 Zgodnie z ustawą wdrożeniową oraz Wytycznymi w zakresie trybów wyboru
projektów na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju, obowiązują
dwa etapy procedury odwoławczej:
a) etap przedsądowy – w ramach systemu realizacji RPO WP 2014-2020,

b) etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj.: Wojewódzkim
Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 Szczegółowe informacje o możliwości wniesienia protestu od oceny zawarte
będą w pismach informujących wnioskodawców o wyniku oceny
negatywnej zgodnie z zapisami Rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej.



OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 Równolegle do procedury oceny wniosków o dofinansowanie prowadzona
jest weryfikacja zgodności projektu w zakresie oceny oddziaływania na
środowisko w oparciu o „Listę sprawdzającą w zakresie dokumentacji
dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających
wnioski o dofinansowanie” stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.
Wnioskodawca zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej opinii wydanej
przez Koordynatora do spraw Środowiska w zakresie poprawności
przeprowadzenia procedury oddziaływania inwestycji na środowisko
warunkującej podpisanie umowy o dofinansowanie.



Urząd Marszałkowski
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