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Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grud-
nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140,
poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1 

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe prze-
znaczenie, warunki i tryb udzielania przez W∏adz´
Wdra˝ajàcà Programy Europejskie pomocy finanso-
wej w ramach dzia∏ania 8.4 „Zapewnienie dost´pu do
Internetu na etapie ostatniej mili” Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w rozporzà-
dzeniu, jest udzielana przez W∏adz´ Wdra˝ajàcà Pro-
gramy Europejskie w formie bezzwrotnego wsparcia
finansowego, zwanego dalej „wsparciem”, przezna-
czonego na pokrycie cz´Êci wydatków kwalifikujàcych
si´ do obj´cia wsparciem, na dostarczenie us∏ugi sze-
rokopasmowego dost´pu do Internetu u˝ytkownikowi
koƒcowemu.

3. Przez dostarczenie us∏ugi szerokopasmowego
dost´pu do Internetu na odcinku ostatniej mili rozu-
mie si´ podejmowanie przez mikroprzedsi´biorców,
ma∏ych przedsi´biorców lub Êrednich przedsi´bior-
ców inwestycji polegajàcych na realizacji us∏ugi przy-
∏àczenia do sieci w celu dostarczenia us∏ugi szeroko-
pasmowego dost´pu do Internetu u˝ytkownikowi
koƒcowemu poprzez zbudowanie dedykowanej infra-
struktury telekomunikacyjnej pomi´dzy najbli˝szym
lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji In-
ternetu a u˝ytkownikiem koƒcowym.

4. Wsparcie mo˝e byç udzielone na realizacj´ pro-
jektu majàcego na celu:

1) zbudowanie dedykowanej infrastruktury tele-
komunikacyjnej pomi´dzy najbli˝szym lub najbar-
dziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu
a u˝ytkownikiem koƒcowym w celu stworzenia
mo˝liwoÊci bezpoÊredniego dostarczenia u˝yt-
kownikowi koƒcowemu us∏ugi przy∏àczenia do
sieci i zapewnienia korzystania z us∏ugi szeroko-
pasmowego dost´pu do Internetu, zgodnie z wa-
runkami udzielania pomocy publicznej w oparciu
o pomoc regionalnà i pomoc na zatrudnienie,
okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Komisji (WE)

nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajàcego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(ogólnego rozporzàdzenia w sprawie wy∏àczeƒ
blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3),
zwanego dalej „rozporzàdzeniem Komisji (WE)
nr 800/2008”;

2) przeszkolenie we wdra˝aniu najnowszych techno-
logii niezb´dnych do realizacji projektu, o którym
mowa w pkt 1, zgodnie z warunkami udzielania
pomocy publicznej w oparciu o pomoc na szkole-
nia, okreÊlonymi w art. 38—39 rozporzàdzenia Ko-
misji (WE) nr 800/2008.

5. Przez wydatki kwalifikujàce si´ do obj´cia wspar-
ciem rozumie si´ wydatki okreÊlone w rozporzàdzeniu,
bezpoÊrednio zwiàzane z projektem i niezb´dne do je-
go realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od to-
warów i us∏ug z wyjàtkiem, gdy zgodnie z odr´bnymi
przepisami podmiotom, o których mowa w § 2 ust. 1,
nie przys∏uguje prawo do jego zwrotu lub odliczenia
od nale˝nego podatku od towarów i us∏ug.

6. Wydatki kwalifikujàce si´ do obj´cia wsparciem
poniesione w walucie obcej przelicza si´ na walut´
polskà po kursie sprzeda˝y zastosowanym przez Na-
rodowy Bank Polski w dniu jej dokonania. 

7. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
wsparcia:

1) przyznawanego na dzia∏alnoÊç zwiàzanà z wywo-
zem, tj. wsparcia bezpoÊrednio zwiàzanego z iloÊ-
cià wywo˝onych produktów, z tworzeniem i funk-
cjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi
wydatkami bie˝àcymi zwiàzanymi z prowadze-
niem dzia∏alnoÊci wywozowej;

2) uwarunkowanego pierwszeƒstwem u˝ycia towa-
rów produkcji krajowej w stosunku do towarów
sprowadzanych z zagranicy. 

8. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o: 

1) Êrodkach trwa∏ych — nale˝y przez to rozumieç
Êrodki trwa∏e, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 15 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachun-
kowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên.
zm.2)), zwanej dalej „ustawà”;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 29 paêdziernika 2008 r.

w sprawie udzielania przez W∏adz´ Wdra˝ajàcà Programy Europejskie pomocy finansowej
na dostarczenie us∏ugi szerokopasmowego dost´pu do Internetu 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — informatyzacja, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144,
poz. 900 i Nr 171, poz. 1056.
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2) wartoÊciach niematerialnych i prawnych — nale˝y
przez to rozumieç wartoÊci niematerialne i praw-
ne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy; 

3) inwestycji — nale˝y przez to rozumieç inwestycj´
w Êrodki trwa∏e lub wartoÊci niematerialne i praw-
ne zwiàzanà z utworzeniem nowego przedsi´bior-
stwa, rozbudowà istniejàcego przedsi´biorstwa,
dywersyfikacjà produkcji przedsi´biorstwa przez
wprowadzenie nowych dodatkowych produktów
lub z zasadniczà zmianà dotyczàcà procesu pro-
dukcyjnego w istniejàcym przedsi´biorstwie,
zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporzàdzenia Komisji
(WE) nr 800/2008;

4) dniu rozpocz´cia realizacji inwestycji — nale˝y
przez to rozumieç dzieƒ rozpocz´cia robót budow-
lanych lub pierwsze zobowiàzanie do zamówienia
towarów i us∏ug zwiàzanych z realizacjà inwesty-
cji, z wy∏àczeniem wst´pnych studiów wykonal-
noÊci;

5) miejscach pracy powsta∏ych bezpoÊrednio w wy-
niku realizacji projektu inwestycyjnego — nale˝y
przez to rozumieç miejsca pracy zwiàzane z dzia-
∏alnoÊcià, której dotyczy inwestycja, w tym miej-
sca pracy utworzone w wyniku wzrostu stopnia
wykorzystania zdolnoÊci produkcyjnych stworzo-
nych wskutek inwestycji, przy za∏o˝eniu, ˝e spe∏-
nione sà nast´pujàce warunki:

a) miejsca pracy powstajà w okresie trzech lat od
daty zakoƒczenia inwestycji,

b) projekt inwestycyjny prowadzi do wzrostu net-
to liczby zatrudnionych w danej jednostce
w porównaniu ze Êrednià za poprzednie dwana-
Êcie miesi´cy,

c) powsta∏e miejsca pracy sà utrzymane przez
okres co najmniej trzech lat;

6) leasingu — nale˝y przez to rozumieç leasing
w znaczeniu nadanym przez Mi´dzynarodowe
Standardy SprawozdawczoÊci Finansowej, które
zosta∏y w∏àczone do porzàdku prawnego Unii Eu-
ropejskiej rozporzàdzeniem Komisji (WE)
nr 1725/2003 z dnia 29 wrzeÊnia 2003 r. przyjmujà-
cym okreÊlone mi´dzynarodowe standardy ra-
chunkowoÊci zgodnie z rozporzàdzeniem (WE)
nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz. Urz. UE L 261 z 13.10.2003, Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 4, z póên.
zm.); 

7) szkoleniu specjalistycznym — nale˝y przez to ro-
zumieç szkolenie, o którym mowa w art. 38 pkt 1
rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

8) du˝ym projekcie inwestycyjnym — nale˝y przez to
rozumieç inwestycj´ w Êrodki trwa∏e, której koszty
kwalifikowalne przekraczajà 50 mln euro, wed∏ug
obliczeƒ na podstawie cen i kursów wymiany obo-
wiàzujàcych w dniu przyznania pomocy;

9) intensywnoÊci pomocy — nale˝y przez to rozu-
mieç stosunek wartoÊci pomocy wyra˝onej
w ekwiwalencie dotacji brutto do wydatków kwa-
lifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem;

10) pracowniku znajdujàcym si´ w szczególnie nieko-
rzystnej sytuacji — nale˝y przez to rozumieç ka˝dà
osob´, która:

a) jest bez sta∏ego zatrudnienia za wynagrodze-
niem w okresie ostatnich szeÊciu miesi´cy lub

b) nie ma wykszta∏cenia ponadgimnazjalnego lub
zawodowego, lub

c) jest w wieku ponad 50 lat, lub

d) jest osobà doros∏à mieszkajàcà samotnie, majà-
cà na utrzymaniu co najmniej jednà osob´, lub

e) pracuje w sektorze lub zawodzie w paƒstwie
cz∏onkowskim, w którym dysproporcja kobiet
i m´˝czyzn jest co najmniej o 25 % wi´ksza ni˝
Êrednia dysproporcja we wszystkich sektorach
gospodarki w tym paƒstwie cz∏onkowskim,
i nale˝y do tej grupy stanowiàcej mniejszoÊç,
lub

f) jest cz∏onkiem mniejszoÊci etnicznej w paƒ-
stwie cz∏onkowskim, który w celu zwi´kszenia
szans na uzyskanie dost´pu do sta∏ego zatrud-
nienia musi poprawiç znajomoÊç j´zyka, uzu-
pe∏niç szkolenia zawodowe lub zwi´kszyç do-
Êwiadczenie zawodowe;

11) podmiocie udzielajàcym pomocy — nale˝y przez
to rozumieç podmiot, o którym mowa w art. 21
ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, czyli Instytucj´
Wdra˝ajàcà, jakà jest W∏adza Wdra˝ajàca Progra-
my Europejskie na mocy Porozumienia z dnia 1 lu-
tego 2008 r. w sprawie realizacji zadaƒ w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodar-
ka, 2007—2013 dla osi priorytetowych 7. „Spo∏e-
czeƒstwo informacyjne — budowa elektronicznej
administracji” oraz 8. „Spo∏eczeƒstwo informa-
cyjne — zwi´kszenie innowacyjnoÊci gospodarki”,
dzia∏ania 8.3 „Przeciwdzia∏anie wykluczeniu cyfro-
wemu — eInclusion” i 8.4 „Zapewnienie dost´pu
do Internetu na etapie „ostatniej mili” zawartego
pomi´dzy Ministrem Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji a W∏adzà Wdra˝ajàcà Programy Euro-
pejskie;

12) mikroprzedsi´biorcy, ma∏ym przedsi´biorcy lub
Êrednim przedsi´biorcy — nale˝y przez to rozu-
mieç mikroprzedsi´biorc´, ma∏ego przedsi´biorc´
lub Êredniego przedsi´biorc´ spe∏niajàcego kryte-
ria zawarte w za∏àczniku I do rozporzàdzenia Ko-
misji (WE) nr 800/2008;

13) u˝ytkowniku koƒcowym — nale˝y przez to rozu-
mieç podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 50
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomu-
nikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póên. zm.3)).

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600,
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23,
poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r.
Nr 17, poz. 101.
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Rozdzia∏ 2

Szczegó∏owe przeznaczenie i warunki udzielania
mikroprzedsi´biorcom, ma∏ym przedsi´biorcom

lub Êrednim przedsi´biorcom wsparcia
na dostarczenie us∏ugi szerokopasmowego dost´pu

do Internetu na odcinku „ostatniej mili”

§ 2. 1. Podmiot udzielajàcy pomocy mo˝e udzieliç
wsparcia na dofinansowanie projektów wskazanych
w § 1 ust. 4 realizowanych przez mikroprzedsi´biorc´,
ma∏ego przedsi´biorc´ lub Êredniego przedsi´biorc´
prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà i majàcego
siedzib´, a w przypadku osoby fizycznej — miejsce za-
mieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanych dalej „beneficjentem pomocy”. 

2. Wsparcie mo˝e byç udzielone beneficjentowi
pomocy, który:

1) realizuje inwestycj´;

2) z∏o˝y∏ do podmiotu udzielajàcego pomocy wnio-
sek o udzielenie wsparcia przed rozpocz´ciem re-
alizacji projektu;

3) uzyska∏ od podmiotu udzielajàcego pomocy po-
twierdzenie drogà elektronicznà lub pisemnà, ˝e
projekt, z zastrze˝eniem szczegó∏owej weryfikacji
wniosku o udzielenie wsparcia, kwalifikuje si´ do
obj´cia pomocà;

4) zobowiàza∏ si´ do utrzymania trwa∏oÊci projektu
obj´tego wsparciem w województwie, w którym
zosta∏ zrealizowany, a w przypadku realizacji pro-
jektu na obszarze miasta sto∏ecznego Warszawy
do dnia 31 grudnia 2010 r. zobowiàza∏ si´ do utrzy-
mania trwa∏oÊci projektu na obszarze tego miasta,
przez okres co najmniej trzech lat od dnia zakoƒ-
czenia realizacji projektu; powy˝sza zasada nie
wyklucza wymiany przestarza∏ych instalacji lub
sprz´tu w zwiàzku z szybkim rozwojem technolo-
gicznym pod warunkiem, ˝e dzia∏alnoÊç gospo-
darcza zostanie utrzymana w danym regionie
przez minimalny wymagany okres.

3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3,
jest wysy∏ane beneficjentowi pomocy przez podmiot
udzielajàcy pomocy w terminie 30 dni od dnia wp∏y-
wu wniosku o udzielenie wsparcia. 

4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3,
nie stanowi podstawy do roszczeƒ o udzielenie i wy-
p∏at´ wsparcia.

5. Dniem zakoƒczenia realizacji projektu jest dzieƒ
z∏o˝enia wniosku o p∏atnoÊç koƒcowà.

6. Wymóg utrzymania efektów projektu nie unie-
mo˝liwia wprowadzania w projekcie uzasadnionych
ekonomicznie modyfikacji w odniesieniu do Êwiad-
czonych us∏ug i g∏ównych ich odbiorców. Modyfikacje
te sà mo˝liwe po uzyskaniu akceptacji podmiotu
udzielajàcego pomocy.

§ 3. 1. Wsparcie nie mo˝e byç udzielone na dzia∏al-
noÊç gospodarczà:

1) zwiàzanà z produkcjà podstawowà produktów rol-
nych wymienionych w za∏àczniku I do Traktatu
ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà (Dz. Urz.

UE C 321 E z 29.12.2006, str. 37), przy czym „pro-
dukt rolny” nale˝y rozumieç zgodnie z art. 2 pkt 22
rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

2) zwiàzanà z przetwarzaniem i wprowadzaniem do
obrotu produktów rolnych, w przypadkach gdy:

a) wysokoÊç pomocy ustalana jest na podstawie
ceny lub iloÊci produktów rolnych nabytych od
producentów surowców lub wprowadzonych
na rynek przez przedsi´biorstwa obj´te pomocà
lub

b) przyznanie pomocy zale˝y od faktu jej przekaza-
nia w cz´Êci lub w ca∏oÊci producentom surow-
ców;

3) w sektorze rybo∏ówstwa i akwakultury w rozumie-
niu rozporzàdzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia
17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynków produktów rybo∏ówstwa i akwakultury
(Dz. Urz. WE L 17 z 21.02.2000, str. 22; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198);

4) w sektorach hutnictwa ˝elaza i stali oraz w∏ókien
syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólno-
towych dotyczàcych pomocy publicznej; 

5) w sektorze w´glowym w rozumieniu rozporzàdze-
nia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r.
w sprawie pomocy paƒstwa dla przemys∏u w´glo-
wego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 8, t. 2, str. 170);

6) w sektorze budownictwa okr´towego.

2. Wsparcie nie mo˝e byç udzielone przedsi´-
biorcy:

1) spe∏niajàcemu kryteria przedsi´biorcy w trudnej
sytuacji ekonomicznej, okreÊlone w art. 1 ust. 7
rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 800/2008, lub znaj-
dujàcemu si´ w okresie restrukturyzacji przepro-
wadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej;

2) na którym cià˝y obowiàzek zwrotu pomocy, wyni-
kajàcy z decyzji Komisji Europejskiej, uznajàcej
pomoc za niezgodnà z prawem oraz ze wspólnym
rynkiem, w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawia-
jàcego Wspólnot´ Europejskà.

§ 4. 1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na realizacj´ us∏ugi przy∏àczenia do sieci
w celu dostarczenia us∏ugi szerokopasmowego dost´-
pu do Internetu u˝ytkownikowi koƒcowemu sà wydat-
ki niezb´dne do realizacji projektu i bezpoÊrednio
zwiàzane z jego realizacjà, poniesione w okresie wska-
zanym w umowie o udzielenie wsparcia, jednak nie
wczeÊniej ni˝ w dniu nast´pujàcym po dniu uzyskania
przez przedsi´biorc´ potwierdzenia, o którym mowa
w § 2 ust. 2 pkt 3, do dnia okreÊlonego w umowie.

2. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem w ramach regionalnej pomocy inwestycyj-
nej i pomocy na zatrudnienie zalicza si´ wydatki po-
niesione na:
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1) nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych
w formie patentów, licencji, know-how, nieopa-
tentowanej wiedzy technicznej, je˝eli wartoÊci te
spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce warunki:
a) sà wykorzystywane wy∏àcznie w przedsi´bior-

stwie otrzymujàcym pomoc, 
b) traktuje si´ je jako aktywa podlegajàce amorty-

zacji,
c) nabywane sà od osób trzecich na warunkach

rynkowych, przy czym kupujàcy nie sprawuje
kontroli nad sprzedajàcym w rozumieniu art. 3
rozporzàdzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia
20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncen-
tracji przedsi´biorstw (rozporzàdzenia WE
w sprawie kontroli ∏àczenia przedsi´biorstw)
(Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004 r., str. 1; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3,
str. 40), ani odwrotnie,

d) wchodzà one w sk∏ad aktywów i pozostajà
w przedsi´biorstwie otrzymujàcym pomoc
przynajmniej przez trzy lata; 

2) zakup lub koszt wytworzenia nowych Êrodków
trwa∏ych:

a) maszyn i urzàdzeƒ,

b) narz´dzi, przyrzàdów i aparatury,

c) wyposa˝enia technicznego do prac biurowych,

d) infrastruktury technicznej zwiàzanej z inwes-
tycjà; 

3) zakup u˝ywanych Êrodków trwa∏ych wskazanych
w pkt 2, pod warunkiem ˝e:

a) cena u˝ywanych Êrodków trwa∏ych nie przekro-
czy ich wartoÊci rynkowej okreÊlonej na dzieƒ
nabycia i b´dzie ni˝sza od ceny podobnych no-
wych aktywów,

b) sprzedajàcy z∏o˝y oÊwiadczenie okreÊlajàce
zbywc´ u˝ywanych Êrodków trwa∏ych, miejsce
i dat´ ich zakupu, 

c) w okresie siedmiu lat poprzedzajàcych dat´ do-
konania zakupu Êrodka trwa∏ego na potrzeby
projektu u˝ywane Êrodki trwa∏e nie zosta∏y na-
byte  z wykorzystaniem Êrodków publicznych,

d) w przypadku przej´cia jednostki uwzgl´dnia si´
jedynie koszty nabycia aktywów od osób trze-
cich, o ile transakcj´ przeprowadzono na wa-
runkach rynkowych; w przypadku gdy nabyciu
towarzyszy inna inwestycja, wydatki z nià zwià-
zane powi´kszajà koszty nabycia,

e) koszty zwiàzane z nabyciem aktywów obj´tych
najmem lub dzier˝awà innych ni˝ grunty i bu-
dynki uwzgl´dnia si´ jedynie w przypadku, gdy
najem lub dzier˝awa ma postaç leasingu finan-
sowego oraz obejmuje zobowiàzanie do naby-
cia aktywów z dniem up∏ywu okresu, na który
zawarta zosta∏a umowa najmu lub dzier˝awy; 

4) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej wartoÊci niemate-
rialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1, oraz
Êrodków trwa∏ych, o których mowa w pkt 2 i 3,
przez korzystajàcego, nale˝nej finansujàcemu z ty-
tu∏u umowy leasingu prowadzàcej do przeniesie-
nia w∏asnoÊci tych Êrodków lub wartoÊci na korzy-
stajàcego, z wy∏àczeniem leasingu zwrotnego;

5) zakup prawa w∏asnoÊci lub wieczystego u˝ytko-
wania gruntów do wysokoÊci 10 % ca∏kowitych
wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warun-
kiem ˝e:

a) grunt jest niezb´dny do realizacji projektu,

b) przedsi´biorca przedstawi opini´ rzeczoznawcy
majàtkowego potwierdzajàcà, ˝e cena nabycia
nie przekracza wartoÊci rynkowej gruntu okreÊ-
lonej w dniu sporzàdzenia operatu szacunko-
wego,

c) w okresie siedmiu lat poprzedzajàcych dat´ za-
kupu grunt nie by∏ nabyty z wykorzystaniem
Êrodków publicznych krajowych lub pochodzà-
cych z funduszy Unii Europejskiej; w odniesie-
niu do najmu lub dzier˝awy gruntów i budyn-
ków umowa najmu lub dzier˝awy musi byç za-
warta na okres co najmniej trzech lat;

6) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej gruntów w chwili
nabycia, o których mowa  w pkt 5, przez korzysta-
jàcego nale˝nej finansujàcemu z tytu∏u umowy le-
asingu do wysokoÊci ich wartoÊci poczàtkowej
z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do
dnia zakoƒczenia projektu, pod warunkiem ˝e
umowa leasingu b´dzie zawarta na okres co naj-
mniej trzech lat od przewidywanego terminu za-
koƒczenia realizacji projektu, z wy∏àczeniem le-
asingu zwrotnego;

7) nabycie robót i materia∏ów budowlanych;

3. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem na tworzenie nowych miejsc pracy
w zwiàzku z realizacjà inwestycji zalicza si´ dwuletnie
koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników, przy
czym koszty p∏acy oznaczajà pe∏en koszt, jaki faktycz-
nie ponosi beneficjent pomocy z tytu∏u zatrudnienia
pracowników, i obejmujà:

1) wynagrodzenie brutto, przed opodatkowaniem;

2) sk∏adki obowiàzkowe, w tym na ubezpieczenia
spo∏eczne i zdrowotne; 

3) koszty opieki nad dzieçmi i nad rodzicami.

4. Cen´ nabycia wartoÊci niematerialnych i praw-
nych oraz Êrodków trwa∏ych, o których mowa w ust. 2
pkt 1—4, ustala si´ zgodnie z przepisami ustawy.

5. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem w ramach pomocy szkoleniowej zalicza si´
wydatki na zakup szkoleƒ specjalistycznych bezpo-
Êrednio zwiàzanych z realizacjà projektu do wysokoÊci
nieprzekraczajàcej 10% ca∏kowitych wydatków kwali-
fikujàcych si´ do obj´cia wsparciem, o których mowa
w ust. 2 pkt 1—7 — w ramach pomocy na szkolenia,
realizowanej zgodnie z art. 38—39 rozporzàdzenia
Komisji (WE) nr 800/2008, w tym m.in. wydatki na:

1) koszty zatrudnienia wyk∏adowców;

2) koszty podró˝y wyk∏adowców i uczestników szko-
lenia, w tym koszty zakwaterowania;

3) inne wydatki bie˝àce, w tym na materia∏y bezpo-
Êrednio zwiàzane z projektem;
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4) amortyzacj´ narz´dzi i wyposa˝enia w zakresie,
w jakim sà wykorzystywane wy∏àcznie na potrze-
by projektu szkoleniowego;

5) koszty us∏ug konsultacyjnych i doradczych zwiàza-
nych z projektem szkoleniowym;

6) koszty osobowe po stronie uczestników szkolenia
oraz ogólne koszty poÊrednie (koszty administra-
cyjne, koszty wynajmu, koszty ogólne) do wyso-
koÊci ca∏kowitej kwoty innych kosztów kwalifiko-
walnych, o których mowa w pkt 1—5; w odniesie-
niu do kosztów osobowych po stronie uczestni-
ków uwzgl´dnia si´ tylko czas faktycznie sp´dzony
na uczestnictwie w szkoleniu, po odj´ciu efektyw-
nego czasu pracy.

§ 5. 1. Wsparcie udzielane na podstawie rozporzà-
dzenia podlega sumowaniu z ka˝dà innà pomocà,
w tym pomocà de minimis, udzielonà beneficjentowi
pomocy w odniesieniu do tych samych wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem zwiàzanych
z projektem, bez wzgl´du na jej form´ i êród∏o pocho-
dzenia, w tym ze Êrodków pochodzàcych z bud˝etu
Unii Europejskiej, i nie mo˝e przekroczyç maksymal-
nej intensywnoÊci wsparcia.

2. Wsparcie obliczone na podstawie wydatków,
o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1—7, mo˝e byç udzie-
lane wraz ze wsparciem obliczonym na podstawie
wydatków, o których mowa w § 4 ust. 3, pod warun-
kiem, ˝e ∏àczna wielkoÊç wsparcia nie przekracza mak-
symalnej intensywnoÊci okreÊlonej w § 7 ust. 1 i 2,
przy czym przy ustaleniu maksymalnej wielkoÊci
wsparcia bierze si´ pod uwag´ wy˝szà kwot´ wydat-
ków, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1—7, lub wydat-
ków, o których mowa w § 4 ust. 3. 

§ 6. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 1,
podlega indywidualnej notyfikacji do Komisji Europej-
skiej w przypadkach, o których mowa w art. 6 ust. 2
rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

2. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 2,
podlega indywidualnej notyfikacji do Komisji Euro-
pejskiej w przypadkach okreÊlonych w art. 6 ust. 1
lit. g rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 800/2008. 

§ 7. 1. Wsparcie udzielane w ramach regionalnej
pomocy inwestycyjnej i pomocy na zatrudnienie mo-
˝e byç udzielone beneficjentowi pomocy na projekty
zwiàzane z realizacjà us∏ugi przy∏àczenia do sieci
w celu dostarczenia us∏ugi szerokopasmowego dost´-
pu do Internetu u˝ytkownikowi koƒcowemu z zacho-
waniem intensywnoÊci pomocy publicznej, która wy-
nosi:

1) 60 % dla Êrednich przedsi´biorców i 70 % dla
mikroprzedsi´biorców i ma∏ych przedsi´biorców
na obszarach nale˝àcych do województw: lubel-
skiego, podkarpackiego, warmiƒsko-mazurskiego,
podlaskiego, Êwi´tokrzyskiego, opolskiego, ma∏o-
polskiego, lubuskiego, ∏ódzkiego, kujawsko-
-pomorskiego;

2) 50 % dla Êrednich przedsi´biorców i 60 % dla
mikroprzedsi´biorców i ma∏ych przedsi´biorców

na obszarach nale˝àcych do województw: Êlàskie-
go, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolno-
Êlàskiego, wielkopolskiego, a w okresie od dnia
1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. na
obszarze nale˝àcym do województwa mazowiec-
kiego, z wy∏àczeniem miasta sto∏ecznego War-
szawy;

3) 40 % dla Êrednich przedsi´biorców i 50 % dla
mikroprzedsi´biorców i ma∏ych przedsi´biorców
na obszarze nale˝àcym do miasta sto∏ecznego
Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia
2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. na obszarze na-
le˝àcym do województwa mazowieckiego.

2. Wsparcie udzielane w ramach pomocy szkole-
niowej mo˝e byç udzielone na szkolenia specjali-
styczne z zachowaniem intensywnoÊci pomocy pu-
blicznej, która nie przekracza 25 % kosztów kwalifiko-
wanych.

3. IntensywnoÊç pomocy, o której mowa w ust. 2,
zwi´ksza si´ o:

1) 10 punktów procentowych w przypadku szkoleƒ
dla pracowników znajdujàcych si´ w szczególnie
niekorzystnym po∏o˝eniu lub niepe∏nosprawnych;

2) 10 punktów procentowych w przypadku pomocy
na rzecz Êredniego przedsi´biorstwa i o 20 punk-
tów procentowych w przypadku pomocy na rzecz
mikroprzedsi´biorstwa lub ma∏ego przedsi´bior-
stwa.

§ 8. 1. Maksymalnà wartoÊç wsparcia udzielonego
na realizacj´ du˝ego projektu inwestycyjnego ustala
si´ zgodnie ze wzorem okreÊlonym w § 4 ust. 1 rozpo-
rzàdzenia Rady Ministrów z dnia 13 paêdziernika
2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regional-
nej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402). 

2. WartoÊç wsparcia na projekt w zakresie wspie-
rania realizacji us∏ugi przy∏àczania do sieci w celu do-
starczenia us∏ugi szerokopasmowego dost´pu do In-
ternetu na odcinku „ostatniej mili” nie mo˝e byç ni˝-
sza ni˝ 30 tysi´cy z∏otych. 

3. Beneficjent pomocy zapewni finansowanie pro-
jektu w cz´Êci nieobj´tej wsparciem, przy czym co naj-
mniej 30 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem b´dzie pokryte ze Êrodków w∏asnych be-
neficjenta pomocy, pochodzàcych z innych êróde∏ ni˝
pomoc publiczna.

Rozdzia∏ 3

Tryb udzielania wsparcia w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

2007—2013 na realizacj´ us∏ugi przy∏àczenia
do sieci w celu dostarczenia us∏ugi

szerokopasmowego dost´pu do Internetu
na odcinku „ostatniej mili”

§ 9. 1. Beneficjentów pomocy wy∏ania si´ w dro-
dze konkursu, o którym podmiot udzielajàcy pomocy
informuje na swojej stronie internetowej.
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2. Informacja, o której mowa w ust. 1, okreÊla:

1) rodzaj projektów podlegajàcych wsparciu;

2) rodzaj podmiotów, które mogà ubiegaç si´
o wsparcie;

3) kwot´ Êrodków przeznaczonych na wsparcie pro-
jektów;

4) poziom dofinansowania projektów, o którym mo-
wa w art. 26 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

5) maksymalnà kwot´ wsparcia projektu, o ile taka
zosta∏a ustalona;

6) kryteria wyboru projektów;

7) termin rozstrzygni´cia konkursu;

8) wzór wniosku o udzielenie wsparcia;

9) termin, miejsce i sposób sk∏adania wniosków
o udzielenie wsparcia;

10) wzór umowy o udzielenie wsparcia.

3. Podmiot udzielajàcy pomocy w dniu og∏oszenia
konkursu zamieszcza w dzienniku o zasi´gu ogólno-
polskim lub regionalnym informacj´ o konkursie za-
wierajàcà co najmniej elementy okreÊlone w ust. 2
pkt 1—3 oraz wskazanie adresu strony internetowej,
na której zamieszczono og∏oszenie o konkursie.

4. Podmiot udzielajàcy pomocy udziela wsparcia
wed∏ug kolejnoÊci wp∏ywu kompletnych wniosków
o udzielenie wsparcia na podstawie oceny dokonanej
zgodnie z obowiàzujàcymi kryteriami wyboru projek-
tów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007—2013 dla wszystkich osi prioryte-
towych, zatwierdzonymi uchwa∏à Komitetu Monitoru-
jàcego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodar-
ka, 2007—2013 powo∏anego na podstawie art. 36
ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach pro-
wadzenia polityki rozwoju.

5. Podmiot udzielajàcy pomocy og∏asza na swojej
stronie internetowej list´ projektów wy∏onionych do
wsparcia oraz pisemnie informuje ka˝dego z wniosko-
dawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku.

Rozdzia∏ 4

Przepisy koƒcowe

§ 10. Rozporzàdzenie obowiàzuje do dnia 31 grud-
nia 2013 r. 

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
G. Schetyna



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




