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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 20 marca 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu sk∏adania i wzorów wniosków
o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, lata 2004—2006

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759
i Nr 267, poz. 2251) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 12 paêdziernika 2004 r. w sprawie trybu sk∏ada-
nia i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji
projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyj-
nego Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, lata
2004—2006 (Dz. U. Nr 233, poz. 2341) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Wnioski o dofinansowanie realizacji pro-
jektu w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoÊci
przedsi´biorstw, lata 2004—2006, zwane-
go dalej „SPO-WKP”, przyj´tego rozporzà-
dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyj´cia
Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw,
lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744
oraz z 2006 r. Nr 7, poz. 43), sà sk∏adane
przez ubiegajàcych si´ o dofinansowanie
do instytucji zarzàdzajàcej lub odpowied-
nich Beneficjentów Koƒcowych (instytucji
wdra˝ajàcych), a w przypadku dzia∏a-
nia 2.1 Wzrost konkurencyjnoÊci ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw poprzez do-
radztwo oraz dzia∏ania 2.3 Wzrost konku-
rencyjnoÊci ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorstw poprzez inwestycje — do w∏aÊci-
wej terytorialnie regionalnej instytucji fi-
nansujàcej, w ramach rund aplikacyjnych
og∏aszanych kilkakrotnie w ciàgu roku, na
formularzach stanowiàcych za∏àczniki
nr 1—8 do rozporzàdzenia.

2. Wnioski o dofinansowanie realizacji pro-
jektu w ramach poddzia∏ania 2.2.2 Wspar-
cie w zakresie internacjonalizacji przed-
si´biorstw sk∏adane sà w sposób ciàg∏y
przez ca∏y okres realizacji SPO-WKP,
w terminach okreÊlonych w rozporzàdze-
niu Ministra Gospodarki z dnia 22 grud-
nia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy
de minimis przedsi´biorcom uczestniczà-
cym w targach lub wystawach za granicà
(Dz. U. Nr 265, poz. 2217) oraz rozporzà-
dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22
grudnia 2005 r. w sprawie udzielania po-

mocy de minimis przedsi´biorcom
uczestniczàcym w wyjazdowych misjach
gospodarczych zwiàzanych z udzia∏em
w targach lub wystawach za granicà
(Dz. U. Nr 265, poz. 2218).”;

2) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w dwóch  egzemplarzach  w formie  papiero-
wej, z wyjàtkiem wniosków o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach poddzia∏ania
2.2.2   Wsparcie w zakresie internacjonalizacji
przedsi´biorstw, które sk∏adane sà w jednym
egzemplarzu, sporzàdzonych przy u˝yciu aktu-
alnego programu komputerowego udost´p-
nionego przez instytucj´ p∏atniczà wraz z wy-
maganymi dokumentami potwierdzajàcymi
dane podane we wniosku, okreÊlonymi
w og∏oszeniu o rozpocz´ciu rundy aplikacyjnej
lub og∏oszonymi na stronie internetowej Be-
neficjenta Koƒcowego (instytucji wdra˝ajàcej)
— w przypadku poddzia∏ania 2.2.2 Wsparcie
w zakresie internacjonalizacji przedsi´biorstw
oraz”;

3) w § 4 w ust. 2:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w ramach dzia∏ania 2.1 Wzrost konkurencyj-
noÊci ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw po-
przez doradztwo, dzia∏ania 2.3 Wzrost konku-
rencyjnoÊci ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
poprzez inwestycje oraz dzia∏ania 2.4 Wspar-
cie dla przedsi´wzi´ç w zakresie dostosowy-
wania przedsi´biorstw do wymogów ochrony
Êrodowiska, który jest okreÊlony w za∏àczni-
ku nr 7 do rozporzàdzenia;”,

b) po pkt 5 dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) w ramach poddzia∏ania 2.2.2 Wsparcie w za-
kresie internacjonalizacji przedsi´biorstw,
który jest okreÊlony w za∏àczniku nr 8 do
rozporzàdzenia.”;

4) w za∏àczniku nr 7 do rozporzàdzenia:

a) na stronie tytu∏owej skreÊla si´ wyrazy: „pod-
dzia∏ania 2.2.2: Wsparcie w zakresie internacjo-
nalizacji przedsi´biorstw,” oraz „Ministerstwo
Gospodarki i Pracy”,
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b) pkt 2 Deklaracji wnioskodawcy otrzymuje
brzmienie:

„2. OÊwiadczam, ˝e na dzieƒ z∏o˝enia wniosku
jestem ma∏ym lub Êrednim przedsi´biorcà
w rozumieniu rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w spra-
wie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy paƒstwa dla ma-
∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (Dz. Urz. WE
L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporzà-
dzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia
25 lutego 2004 r. zmieniajàcym rozporzà-
dzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzajàcego
jego zakres w celu w∏àczenia pomocy
dla badaƒ i rozwoju (Dz. Urz. WE L 63
z 28.02.2004).”;

5) w za∏àcznikach nr 1—6 do rozporzàdzenia skreÊla
si´ wyrazy „Ministerstwo Gospodarki i Pracy”;

6) dodaje si´ za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia
w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku do niniej-
szego rozporzàdzenia;

7) u˝yte w rozporzàdzeniu, w ró˝nej liczbie i przypad-
ku, wyrazy „instytucja wdra˝ajàca” zast´puje si´
u˝ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyra-
zami „Beneficjent Koƒcowy (instytucja wdra˝ajà-
ca)”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia. 

Minister Rozwoju Regionalnego: G. G´sicka
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 20 marca 2006 r. (poz. 416)

WZÓR

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOÂCI PRZEDSI¢BIORSTW,
LATA 2004—2006

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach poddzia∏ania 2.2.2:
Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsi´biorstw  

Priorytet 2: BezpoÊrednie wsparcie przedsi´biorstw
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SUMA KONTROLNA ..........

DEKLARACJA WNIOSKODAWCY

1. OÊwiadczam, ˝e informacje zawarte we wniosku sà prawdziwe.

2. Nie pozostaj´ w stanie upad∏oÊci, pod zarzàdem komisarycznym, lub nie znajduj´ si´ w toku likwidacji, po-
st´powania upad∏oÊciowego lub post´powania uk∏adowego z wierzycielami.

3. OÊwiadczam, ˝e posiadam Êrodki finansowe zabezpieczajàce udzia∏ w∏asny w realizacj´ projektu opisanego
we wniosku.

4. OÊwiadczam, ˝e nie b´d´ móg∏ w ˝aden sposób odzyskaç poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT.2

5. OÊwiadczam, ˝e zobowiàzania wobec urz´du skarbowego i Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych reguluj´
w terminie oraz nie zalegam w op∏acaniu sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych oraz podatków.

6. Zobowiàzuj´ si´ do informowania opinii publicznej o tym, ˝e realizacja Projektu zosta∏a sfinansowana
z udzia∏em Êrodków finansowych pochodzàcych z Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami rozporzà-
dzenia nr 1159/2000/WE z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Paƒstwa Cz∏onkowskie dzia∏aƒ
informacyjnych i promocyjnych, dotyczàcych pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych (Dz. Urz.
UE L 130 z 31.05.2000), wykorzystujàc logo Programu i UE (udost´pnione na stronach internetowych
www.konkurencyjnosc.gov.pl oraz www.eksporter.gov.pl) na materia∏ach promocyjnych w postaci katalo-
gów, ulotek, plakatów i materia∏ów multimedialnych oraz na stoisku wystawienniczym.

7. Zobowiàzuj´ si´ prowadziç wyodr´bnionà ewidencj´ ksi´gowà dokumentów dotyczàcych realizacji Projektu.

8. OÊwiadczam, i˝ zgadzam si´ na poddanie kontroli w zakresie realizowanego projektu przeprowadzanej przez
Beneficjenta Koƒcowego (instytucj´ wdra˝ajàcà) i Instytucj´ Zarzàdzajàcà oraz udost´pniç, na ˝àdanie tych
instytucji, wszelkà dokumentacj´ zwiàzanà z projektem.

........................................... ..............................................................
(data) (podpis i piecz´ç Wnioskodawcy)

———————
2 Je˝eli nie dotyczy Wnioskodawcy, zapis nale˝y skreÊliç.
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