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Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyj´cia Uzupe∏-
nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost
konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, lata 2004—2006

(Dz. U. Nr 197, poz. 2023, z póên. zm.2)) w za∏àczni-
ku „Uzupe∏nienie Sektorowego Programu Operacyj-
nego Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, lata
2004—2006” wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w cz´Êci III.1.1 DZIA¸ANIE 1.1 „WZMOCNIENIE 
INSTYTUCJI WSPIERAJÑCYCH DZIA¸ALNOÂå
PRZEDSI¢BIORSTW” tabela zamieszczona pod ty-
tu∏em dzia∏ania otrzymuje brzmienie:

291

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 26 lutego 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przyj´cia Uzupe∏nienia Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, lata 2004—2006

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 149,

poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370.
2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 9, poz. 63, Nr 108, poz. 906 i Nr 206,

poz. 1716, z 2006 r. Nr 7, poz. 44, Nr 74, poz. 517, Nr 184, poz. 1364 i Nr 233, poz. 1691, z 2007 r. Nr 77, poz. 524, Nr 139,
poz. 980 i Nr 204, poz. 1480 oraz z 2008 r. Nr 74, poz. 448.

„
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———————
3) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzajàcej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, b´-

dàcy cz´Êcià Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny
termin kwalifikowalnoÊci wydatków zostanie przed∏u˝ony. Decyzja w sprawie wyd∏u˝enia poszczególnych projektów re-
alizowanych w ramach dzia∏ania b´dzie podejmowana przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na wniosek Instytucji Wdra˝ajàcej,
po zaopiniowaniu przez Instytucj´ PoÊredniczàcà.

4) W przypadku poddzia∏ania 1.1.1, gdzie Ostatecznym Odbiorcà (beneficjentem) jest PARP, rol´ Beneficjenta Koƒcowego
(instytucji wdra˝ajàcej) pe∏ni minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki.
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2) w cz´Êci III.1.2 DZIA¸ANIE 1.2 „POPRAWA DOST¢PNOÂCI DO ZEWN¢TRZNEGO FINANSOWANIA INWE-
STYCJI PRZEDSI¢BIORSTW” tabela zamieszczona pod tytu∏em dzia∏ania otrzymuje brzmienie:

”

„
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———————
5) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzajàcej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, b´-

dàcy cz´Êcià Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny
termin kwalifikowalnoÊci wydatków zostanie przed∏u˝ony. Decyzja w sprawie wyd∏u˝enia poszczególnych projektów re-
alizowanych w ramach dzia∏ania b´dzie podejmowana przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na wniosek Instytucji Wdra˝ajàcej,
po zaopiniowaniu przez Instytucj´ PoÊredniczàcà. 
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”
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3) w cz´Êci III.1.3 DZIA¸ANIE 1.3 „TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM”: 

a) tabela zamieszczona pod tytu∏em dzia∏ania otrzymuje brzmienie:

———————
6) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzajàcej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, b´-

dàcy cz´Êcià Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny
termin kwalifikowalnoÊci wydatków zostanie przed∏u˝ony. Decyzja w sprawie wyd∏u˝enia poszczególnych projektów re-
alizowanych w ramach dzia∏ania b´dzie podejmowana przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na wniosek Instytucji Wdra˝ajàcej,
po zaopiniowaniu przez Instytucj´ PoÊredniczàcà.

„
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b) cz´Êç „Plan finansowania i poziomy wsparcia
dla dzia∏ania 1.3” oraz cz´Êç „Tabela finansowa
dzia∏ania 1.3 (w mln €)” otrzymujà brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla
dzia∏ania 1.3 (w mln €)

Dzia∏anie 1.3, w zakresie wsparcia przekazywa-
nego podmiotom zarzàdzajàcym parkami prze-
mys∏owymi, naukowo-technologicznymi i inku-
batorami technologicznymi, nie zawiera ele-
mentów pomocy publicznej i mo˝e byç finanso-
wane do 100 % wydatków kwalifikowanych
projektu.

WartoÊç brutto projektu nie mo˝e byç:

— w przypadku projektów inwestycyjnych —
mniejsza ni˝ 2 mln PLN i wi´ksza ni˝ 
45 mln PLN,

— w przypadku projektów doradczych — mniej-
sza ni˝ 40 tys. PLN i wi´ksza ni˝ 2 mln PLN.

Za wartoÊç projektu brutto uwa˝a si´ wartoÊç
wydatków kwalifikowanych projektu.

Maksymalne dofinansowanie ze Êrodków EFRR
wyniesie 75 % ca∏kowitych wydatków kwalifi-
kowanych. Pozosta∏a cz´Êç zostanie pokryta
z bud˝etu paƒstwa (14,21 %) oraz z bud˝etu
j.s.t. i innych Êrodków publicznych (10,79 %).
J.s.t. mo˝e pokryç przypadajàcà na nià cz´Êç
dofinansowania, w szczególnoÊci w formie:
— aportu (wk∏adu rzeczowego),
— wk∏adu pieni´˝nego

wniesionych do spó∏ki zarzàdzajàcej (w tym
przypadku Êrodki te spó∏ka musi przekazaç na
realizacj´ projektu obj´tego wsparciem i b´dà
one traktowane jako Êrodki pokrewne Êrodkom
publicznym).

Na realizacj´ dzia∏ania 1.3 przewidziano 
197,51 mln €, z czego 148,13 mln € b´dzie po-
chodzi∏o z EFRR, 49,38 mln € z krajowych Êrod-
ków publicznych.

”
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Tabela finansowa dzia∏ania 1.3 (w mln €)

”

4) w cz´Êci III.1.4 DZIA¸ANIE 1.4 „WZMOCNIENIE WSPÓ¸PRACY MI¢DZY SFERÑ BADAWCZO-ROZWOJOWÑ
A GOSPODARKÑ” tabela zamieszczona pod tytu∏em dzia∏ania otrzymuje brzmienie:

„
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———————
7) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzajàcej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, b´-

dàcy cz´Êcià Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny
termin kwalifikowalnoÊci wydatków zostanie przed∏u˝ony. Decyzja w sprawie wyd∏u˝enia poszczególnych projektów re-
alizowanych w ramach dzia∏ania b´dzie podejmowana przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na wniosek Instytucji Wdra˝ajàcej,
po zaopiniowaniu przez Instytucj´ PoÊredniczàcà.
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”
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5) w cz´Êci III.1.5 DZIA¸ANIE 1.5 „ROZWÓJ SYSTEMU DOST¢PU PRZEDSI¢BIORCÓW DO INFORMACJI
I US¸UG PUBLICZNYCH ON-LINE”:

a) tabela zamieszczona pod tytu∏em dzia∏ania otrzymuje brzmienie:

„

———————
8) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzajàcej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, b´-

dàcy cz´Êcià Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny
termin kwalifikowalnoÊci wydatków zostanie przed∏u˝ony. Decyzja w sprawie wyd∏u˝enia poszczególnych projektów re-
alizowanych w ramach dzia∏ania b´dzie podejmowana przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na wniosek Instytucji Wdra˝ajàcej,
po zaopiniowaniu przez Instytucj´ PoÊredniczàcà.
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Tabela finansowa dzia∏ania 1.5 (w mln €)

”

6) w cz´Êci III.2.1 DZIA¸ANIE 2.1 „WZROST KONKURENCYJNOÂCI MA¸YCH I ÂREDNICH PRZEDSI¢BIORSTW
POPRZEZ DORADZTWO”:

a) tabela zamieszczona pod tytu∏em dzia∏ania otrzymuje brzmienie:

b) cz´Êç „Plan finansowania i poziomy wsparcia
dla dzia∏ania 1.5” oraz cz´Êç „Tabela finansowa
dzia∏ania 1.5 (w mln €)” otrzymujà brzmienie:
„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla
dzia∏ania 1.5 (w mln €)
W ramach dzia∏ania nie b´dzie udzielana po-
moc publiczna. 
Na realizacj´ dzia∏ania 1.5 przewidziano
81,70 mln €, z czego 61,28 mln € b´dzie pocho-

dzi∏o z EFRR, 20,42 mln € z bud˝etu paƒstwa.
Nie przewiduje si´ wk∏adu finansowego ze êró-
de∏ prywatnych. 

Maksymalne dofinansowanie projektów reali-
zowanych w ramach dzia∏ania wynosi 75 %.
Maksymalne dofinansowanie z EFRR wyniesie
75 % wydatków kwalifikowanych. Pozosta∏y
udzia∏ procentowy jest wk∏adem w∏asnym Osta-
tecznych Odbiorców (beneficjentów).

„
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———————
9) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzajàcej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, b´-

dàcy cz´Êcià Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny
termin kwalifikowalnoÊci wydatków zostanie przed∏u˝ony. Decyzja w sprawie wyd∏u˝enia poszczególnych projektów re-
alizowanych w ramach dzia∏ania b´dzie podejmowana przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na wniosek Instytucji Wdra˝ajàcej,
po zaopiniowaniu przez Instytucj´ PoÊredniczàcà.



Dziennik Ustaw Nr 37 — 3634 — Poz. 291 

”



b) cz´Êç „Plan finansowania i poziomy wsparcia
dla dzia∏ania 2.1” oraz cz´Êç „Tabela finansowa
dzia∏ania 2.1 (w mln €)” otrzymujà brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla
dzia∏ania 2.1 (w mln €)

Maksymalna wysokoÊç wsparcia udzielonego
w ramach dzia∏ania mo˝e wynieÊç do 50 % wy-
datków kwalifikowanych, przy czym maksymal-
ne dofinansowanie ze Êrodków EFRR wyniesie
35 % wydatków kwalifikowanych, a z bud˝etu
paƒstwa — 15 %. W przypadku projektów do-
radztwa dla mikroprzedsi´biorstw prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç gospodarczà w oparciu o wy-
korzystanie nowych technologii wk∏ad publicz-
ny mo˝e wynosiç do 100 % wydatków kwalifi-

kowanych. W obu przypadkach kwota wsparcia
danego projektu doradczego nie mo˝e byç ni˝-
sza ni˝ 2,5 tys. PLN i nie wy˝sza ni˝ 250 tys. PLN.

Poziom dofinansowania, który powinien byç za-
chowany na poziomie projektu, na który zawar-
to umow´ o dofinansowanie na poziomie
100 %, wynosi odpowiedni procent wydatków
kwalifikujàcych si´ do wsparcia: 35 % z EFRR
i 65 % z bud˝etu paƒstwa. Wsparcie to b´dzie
podlegaç zasadzie de minimis.

Na realizacj´ dzia∏ania 2.1 przewidziano
29,23 mln €, w tym 10,23 mln € pochodzi
z EFRR oraz 4,39 mln € z bud˝etu paƒstwa.
Przewiduje si´, i˝ sektor prywatny zaanga˝uje
w realizacj´ dzia∏ania kwot´ 14,62 mln €.

Tabela finansowa dzia∏ania 2.1 (w mln €)

”

7) w cz´Êci III.2.2 DZIA¸ANIE 2.2 „WSPARCIE KONKURENCYJNOÂCI PRODUKTOWEJ I TECHNOLOGICZNEJ
PRZEDSI¢BIORSTW”:

a) tabela zamieszczona pod tytu∏em dzia∏ania otrzymuje brzmienie:

„
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———————
10) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzajàcej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, b´-

dàcy cz´Êcià Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny
termin kwalifikowalnoÊci wydatków zostanie przed∏u˝ony. Decyzja w sprawie wyd∏u˝enia poszczególnych projektów re-
alizowanych w ramach dzia∏ania b´dzie podejmowana przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na wniosek Instytucji Wdra˝ajàcej,
po zaopiniowaniu przez Instytucj´ PoÊredniczàcà.
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”
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b) cz´Êç „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla
dzia∏ania 2.2” oraz cz´Êç „Tabela finansowa
dzia∏ania 2.2 (w mln €)” otrzymujà brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla
dzia∏ania 2.2 (w mln €)
Na realizacj´ dzia∏ania 2.2 przewidziano 
857,24 mln €, w tym 300,03 mln € z EFRR oraz
135,82 mln € z bud˝etu paƒstwa. Przewiduje
si´, i˝ sektor prywatny zaanga˝uje w realizacj´
dzia∏ania kwot´ 421,39 mln €.

Plan finansowania i poziomy wsparcia dla pod-
dzia∏ania 2.2.1
Na realizacj´ poddzia∏ania 2.2.1 przewidziano
797,54 mln €, w tym 279,13 mln € z EFRR oraz
126,92 mln € z bud˝etu paƒstwa. Przewiduje
si´, ˝e sektor prywatny zaanga˝uje w realizacj´
poddzia∏ania kwot´ 391,49 mln €. Co najmniej
60 % Êrodków publicznych planuje si´ na
wsparcie MSP.
Wk∏ad ze Êrodków EFRR si´gnie maksimum
35 % ca∏kowitych wydatków kwalifikowanych,

a wk∏ad krajowy b´dzie stanowi∏ uzupe∏nienie
kwoty wsparcia maksymalnie do pu∏apu do-
puszczalnego wsparcia, zgodnie z zasadami po-
mocy publicznej.

Plan finansowania i poziomy wsparcia dla pod-
dzia∏ania 2.2.2

Na realizacj´ poddzia∏ania 2.2.2 przewidziano
59,7 mln €, w tym 20,9 mln € z EFRR oraz
8,9 mln € z bud˝etu paƒstwa. Przewiduje si´, i˝
sektor prywatny zaanga˝uje w realizacj´ pod-
dzia∏ania kwot´ 29,9 mln €.

W poddzia∏aniu tym wsparcie finansowe b´dzie
udzielane w oparciu o zasad´ de minimis.
Wk∏ad ze Êrodków EFRR si´gnie maksimum
35 % ca∏kowitych wydatków kwalifikowanych.
Maksymalna wielkoÊç wsparcia finansowego
wyniesie 50 % ca∏oÊci wydatków kwalifikowa-
nych projektu, jednak nie wi´cej ni˝ 20 tys. PLN
w przypadku targów i wystaw i nie wi´cej ni˝
7,5 tys. PLN w przypadku misji.

Tabela finansowa dzia∏ania 2.2 (w mln €)

”
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8) w cz´Êci III.2.3 DZIA¸ANIE 2.3 „WZROST KONKURENCYJNOÂCI MA¸YCH I ÂREDNICH PRZEDSI¢BIORSTW
POPRZEZ INWESTYCJE”:

a) tabela zamieszczona pod tytu∏em dzia∏ania otrzymuje brzmienie:

„

———————
11) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzajàcej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, b´-

dàcy cz´Êcià Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny
termin kwalifikowalnoÊci wydatków zostanie przed∏u˝ony. Decyzja w sprawie wyd∏u˝enia poszczególnych projektów re-
alizowanych w ramach dzia∏ania b´dzie podejmowana przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na wniosek Instytucji Wdra˝ajàcej,
po zaopiniowaniu przez Instytucj´ PoÊredniczàcà. 
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b) cz´Êç „Plan finansowania i poziomy wsparcia
dla dzia∏ania 2.3” oraz cz´Êç „Tabela finansowa
dzia∏ania 2.3 (w mln €)” otrzymujà brzmienie:

„Plan finansowania i poziomy wsparcia dla
dzia∏ania 2.3 (w mln €)

W dzia∏aniu b´dzie udzielana pomoc publiczna.

Na realizacj´ dzia∏ania 2.3 przewidziano
754,03 mln €, w tym 263,91 mln € pochodzi
z EFRR oraz 113,11 mln € z bud˝etu paƒstwa.
Przewiduje si´, i˝ sektor prywatny zaanga˝uje
w realizacj´ dzia∏ania kwot´ 377,02 €.

W dzia∏aniu wyznaczono minimalny i maksymal-
ny próg wsparcia. Kwota wsparcia w zakresie in-
westycji nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 10 tys. PLN i nie
wy˝sza ni˝ 1 250 tys. PLN (w ramach danego
projektu). Wsparcie w zakresie inwestycji prze-
kraczajàce 250 tys. PLN jest udzielane pod wa-

runkiem, ˝e Ostateczny Odbiorca (beneficjent)
sfinansuje inwestycj´ w cz´Êci stanowiàcej ró˝-
nic´ pomi´dzy posiadanym wk∏adem w∏asnym
a wielkoÊcià wydatków kwalifikowanych projek-
tu kredytem, Êrodkami pieni´˝nymi pochodzà-
cymi z funduszu inwestycyjnego lub z wykorzy-
staniem leasingu, chyba ˝e przedstawi wiary-
godne i rzetelne udokumentowanie, i˝ posiada
Êrodki w∏asne na realizacj´ projektu. 

Pomoc publiczna b´dzie udzielana maksymal-
nie w wysokoÊciach wskazanych w rozporzà-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 13 paêdziernika
2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy re-
gionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

Maksymalne dofinansowanie na poziomie dzia-
∏ania ze Êrodków EFRR wyniesie 35 % wydat-
ków kwalifikowanych. Maksymalne dofinanso-
wanie z krajowych Êrodków bud˝etowych wy-
niesie 15 % wydatków kwalifikowanych.

”
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9) w cz´Êci III.2.4 DZIA¸ANIE 2.4 „WSPARCIE DLA PRZEDSI¢WZI¢å W ZAKRESIE DOSTOSOWYWANIA
PRZEDSI¢BIORSTW DO WYMOGÓW OCHRONY ÂRODOWISKA” tabela zamieszczona pod tytu∏em dzia∏a-
nia otrzymuje brzmienie:

Tabela finansowa dzia∏ania 2.3 (w mln €)

”

„
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———————
12) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzajàcej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, b´-

dàcy cz´Êcià Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny
termin kwalifikowalnoÊci wydatków zostanie przed∏u˝ony. Decyzja w sprawie wyd∏u˝enia poszczególnych projektów re-
alizowanych w ramach dzia∏ania b´dzie podejmowana przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na wniosek Instytucji Wdra˝ajàcej,
po zaopiniowaniu przez Instytucj´ PoÊredniczàcà.

13) Koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà.
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10) w cz´Êci III.3.1 DZIA¸ANIE 3.1 „WSPARCIE ZARZÑDZANIA SPO-WKP”:

a) tabela zamieszczona pod tytu∏em dzia∏ania otrzymuje brzmienie:

„

———————
14) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzajàcej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, b´-

dàcy cz´Êcià Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny
termin kwalifikowalnoÊci wydatków zostanie przed∏u˝ony. Decyzja w sprawie wyd∏u˝enia poszczególnych projektów re-
alizowanych w ramach dzia∏ania b´dzie podejmowana przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na wniosek wnioskodawcy.
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”
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b) cz´Êç „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla
dzia∏ania 3.1 (w mln €)” oraz cz´Êç „Tabela
finansowa dzia∏ania 3.1 (w mln €)” otrzymujà
brzmienie:
„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla dzia∏a-
nia 3.1 (w mln €)

Dofinansowanie dzia∏ania jest oparte o relacj´
75 % kwalifikujàcych si´ wydatków ze Êrodków
EFRR i 25 % publicznych Êrodków krajowych.
Na realizacj´ dzia∏ania 3.1 przewidziano 
21 746 500 €, z czego 16 309 875 € b´dzie pocho-
dzi∏o z EFRR, a 5 436 625 € ze Êrodków krajowych.

Tabela finansowa dzia∏ania 3.1 (w mln €)

11) w cz´Êci III.3.2 DZIA¸ANIE 3.2 „KOMPUTERYZACJA ORAZ WYPOSA˚ENIE W SPRZ¢T BIUROWY INSTY-
TUCJI ZAANGA˚OWANYCH W ZARZÑDZANIE I WDRA˚ANIE SPO-WKP”:

a) tabela zamieszczona pod tytu∏em dzia∏ania otrzymuje brzmienie:

„

———————
15) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzajàcej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, b´-

dàcy cz´Êcià Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny
termin kwalifikowalnoÊci wydatków zostanie przed∏u˝ony. Decyzja w sprawie wyd∏u˝enia poszczególnych projektów re-
alizowanych w ramach dzia∏ania b´dzie podejmowana przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na wniosek wnioskodawcy.

”
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”
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b) cz´Êç „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla
dzia∏ania 3.2 (w mln €)” oraz cz´Êç „Tabela
finansowa dzia∏ania 3.2 (w mln €)” otrzymujà
brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla dzia∏a-
nia 3.2 (w mln €)

Dofinansowanie dzia∏ania jest oparte o relacj´
75 % kwalifikujàcych si´ wydatków ze Êrodków
EFRR i 25 % publicznych Êrodków krajowych.

Na realizacj´ dzia∏ania 3.2 przewidziano
1 944 504 €, z czego 1 458 378 € b´dzie pocho-
dzi∏o z EFRR, a 486 126 € ze Êrodków krajowych.

Tabela finansowa dzia∏ania 3.2 (w mln €)

12) w cz´Êci III.3.3 DZIA¸ANIE 3.3 „INFORMACJA I PROMOCJA DZIA¸A¡ SPO-WKP”:

a) tabela zamieszczona pod tytu∏em dzia∏ania otrzymuje brzmienie:

„

”



Dziennik Ustaw Nr 37 — 3650 — Poz. 291 

———————
16) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzajàcej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, b´-

dàcy cz´Êcià Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny
termin kwalifikowalnoÊci wydatków zostanie przed∏u˝ony. Decyzja w sprawie wyd∏u˝enia poszczególnych projektów re-
alizowanych w ramach dzia∏ania b´dzie podejmowana przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na wniosek wnioskodawcy.
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b) cz´Êç „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla
dzia∏ania 3.3 (w mln €)” oraz cz´Êç „Tabela
finansowa dzia∏ania 3.3 (w mln €)” otrzymujà
brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla dzia∏a-
nia 3.3 (w mln €)

Dofinansowanie dzia∏ania jest oparte o relacj´
75 % wydatków kwalifikowanych ze Êrodków
EFRR i 25 % publicznych Êrodków krajowych.

Na realizacj´ dzia∏ania 3.3 przewidziano
3 259 000 €, z czego 2 444 250 € b´dzie pocho-
dzi∏o z EFRR, a 814 750 € ze Êrodków krajowych.

”

Tabela finansowa dzia∏ania 3.3 (w mln €)

”
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13) w cz´Êci III.3.4 DZIA¸ANIE 3.4 „WSPARCIE JEDNOSTKI OCENY” tabela zamieszczona pod tytu∏em dzia∏a-
nia otrzymuje brzmienie:

———————
17) W przypadku zmiany decyzji Komisji zatwierdzajàcej Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, b´-

dàcy cz´Êcià Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla pomocy strukturalnej Wspólnoty w ramach Celu 1 w Polsce, ostateczny
termin kwalifikowalnoÊci wydatków zostanie przed∏u˝ony. Decyzja w sprawie wyd∏u˝enia poszczególnych projektów re-
alizowanych w ramach dzia∏ania b´dzie podejmowana przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na wniosek wnioskodawcy.

„
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”



Dziennik Ustaw Nr 37 — 3654 — Poz. 291 
14

) 
w

cz
´Ê

ci
 V

. „
P

LA
N

 F
IN

A
N

S
O

W
Y

”:

a)
 c

z´
Êç

 „
Ta

b
lic

a 
fi

n
an

so
w

a*
d

la
 U

zu
p

e∏
n

ie
n

ia
 S

P
O

-W
K

P
 w

ed
∏u

g
 P

ri
o

ry
te

tó
w

 i
d

zi
a∏

aƒ
 (

zo
b

o
w

ià
za

n
ia

) 
—

 o
g

ó
∏e

m
 2

00
4—

20
06

 (
€

) 
w

ce
n

ac
h

 z
20

04
 r.

”
o

tr
zy

-
m

u
je

 b
rz

m
ie

n
ie

:

„T
ab

lic
a 

fi
n

an
so

w
a*

d
la

 U
zu

p
e∏

n
ie

n
ia

 S
P

O
-W

K
P

 w
ed

∏u
g

 P
ri

o
ry

te
tó

w
 i

d
zi

a∏
aƒ

 (
zo

b
o

w
ià

za
n

ia
) 

—
 o

g
ó

∏e
m

 2
00

4—
20

06
 (
€

) 
w

ce
n

ac
h

 z
20

04
 r

.



Dziennik Ustaw Nr 37 — 3655 — Poz. 291 

*
W

p
la

n
ac

h
 f

in
an

so
w

yc
h

 u
j´

te
 s

à 
ty

lk
o

 k
o

sz
ty

 k
w

al
if

ik
o

w
al

n
e 

(r
o

zp
o

rz
àd

ze
n

ie
 4

48
/2

00
4)

.”



Dziennik Ustaw Nr 37 — 3656 — Poz. 291 

—
—

—
—

—
—

—
18

)
E

u
ro

p
ej

sk
i F

u
n

d
u

sz
 S

p
o

∏e
cz

n
y 

(z
an

g
. E

u
ro

p
ea

n
 S

o
ci

al
 F

u
n

d
 —

 E
S

F)
.

19
)
E

u
ro

p
ej

sk
i F

u
n

d
u

sz
 O

ri
en

ta
cj

i i
G

w
ar

an
cj

i w
R

o
ln

ic
tw

ie
 (

z
an

g
. E

u
ro

p
ea

n
 A

g
ri

cu
lt

u
re

 G
u

id
an

ce
 a

n
d

 G
u

ar
an

te
e 

Fu
n

d
 —

 E
A

G
G

F)
.

20
)
Fi

n
an

so
w

y 
In

st
ru

m
en

t 
W

sp
ie

ra
n

ia
 R

yb
o

∏ó
w

st
w

a 
(z

an
g

. F
in

an
ci

al
 In

st
ru

m
en

t 
fo

r 
Fi

sh
er

ie
s 

G
u

id
an

ce
 —

 F
IF

G
).

b
) 

ta
b

el
a 

„T
ab

lic
a 

fi
n

an
so

w
a*

d
la

 U
zu

p
e∏

n
ie

n
ia

 S
P

O
-W

K
P

 w
ed

∏u
g

 P
ri

o
ry

te
tó

w
, d

zi
a∏

aƒ
 i

ro
ku

 (
zo

b
o

w
ià

za
n

ia
),

 o
g

ó
∏e

m
 2

00
4—

20
06

 (
€

) 
ce

n
y 

z
20

04
 r.

”
o

tr
zy

-
m

u
je

 b
rz

m
ie

n
ie

:

„T
ab

lic
a 

fi
n

an
so

w
a*

d
la

 U
zu

p
e∏

n
ie

n
ia

 S
P

O
-W

K
P

 w
ed

∏u
g

 P
ri

o
ry

te
tó

w
, d

zi
a∏

aƒ
 i

ro
ku

 (
zo

b
o

w
ià

za
n

ia
),

 o
g

ó
∏e

m
 2

00
4—

20
06

 (
€

) 
ce

n
y 

z
20

04
 r

.



Dziennik Ustaw Nr 37 — 3657 — Poz. 291 



Dziennik Ustaw Nr 37 — 3658 — Poz. 291 



Dziennik Ustaw Nr 37 — 3659 — Poz. 291 



Dziennik Ustaw Nr 37 — 3660 — Poz. 291 

*
W

p
la

n
ac

h
 f

in
an

so
w

yc
h

 u
j´

te
 s

à 
ty

lk
o

 k
o

sz
ty

 k
w

al
if

ik
o

w
al

n
e 

(r
o

zp
o

rz
àd

ze
n

ie
 4

48
/2

00
4)

.”



Dziennik Ustaw Nr 37 — 3661 — Poz. 291 

15) w Za∏àczniku 3 „WSKAèNIKI MONITOROWANIA SPO-WKP, JEGO PRIORYTETÓW I DZIA¸A¡ — ZESTA-
WIENIE ZBIORCZE”: 

a) cz´Êç dotyczàca wskaêników rezultatu dla dzia∏ania 2.1 otrzymuje brzmienie:

„

”
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———————
21) W podmiotach, które otrzyma∏y wsparcie.
22) Tylko dla poddzia∏ania 2.2.2.

c) cz´Êç dotyczàca wskaêników rezultatu dla dzia∏ania 2.3 otrzymuje brzmienie:

„

”

b) cz´Êç dotyczàca wskaêników rezultatu dla dzia∏ania 2.2 otrzymuje brzmienie:

„

”

d) cz´Êç dotyczàca wskaêników rezultatu dla dzia∏ania 2.4 otrzymuje brzmienie:

„

”
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16) Za∏àcznik 9 „Zasady kwalifikacji wydatków”
otrzymuje brzmienie:

„1. Dzia∏anie 1.1

a) poddzia∏anie 1.1.1:

Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem sà wydatki poniesione od dnia
zawarcia umowy o dofinansowanie projek-
tu do dnia okreÊlonego w umowie o do-
finansowanie projektu, a wydatkami kwalifi-
kujàcymi si´ do obj´cia wsparciem na roz-
wój KSU dla MSP sà wydatki poniesione od
dnia nast´pujàcego po dniu z∏o˝enia wnios-
ku o dofinansowanie realizacji projektu do
dnia okreÊlonego w umowie o dofinanso-
wanie projektu i wymienione w rozporzà-
dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania
przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´bior-
czoÊci pomocy finansowej w ramach Sekto-
rowego Programu Operacyjnego — Wzrost
konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw (Dz. U.
Nr 195, poz. 2010, z póên. zm.). Koƒcowy
termin kwalifikowalnoÊci wydatków okreÊla
decyzja Komisji zatwierdzajàca Program
Operacyjny Wzrost konkurencyjnoÊci przed-
si´biorstw. Decyzja w sprawie wyd∏u˝enia
poszczególnych projektów realizowanych
w ramach poddzia∏ania b´dzie podejmowa-
na przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na wniosek
Instytucji Wdra˝ajàcej, po zaopiniowaniu
przez Instytucj´ PoÊredniczàcà.

b) poddzia∏anie 1.1.2: 

Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem sà wydatki poniesione od dnia
nast´pujàcego po dniu z∏o˝enia wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu do dnia
okreÊlonego w umowie o dofinansowanie
projektu i wymienione w rozporzàdzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. w sprawie udzielania przez Pol-
skà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci po-
mocy finansowej w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego — Wzrost konku-
rencyjnoÊci przedsi´biorstw. Koƒcowy ter-
min kwalifikowalnoÊci wydatków okreÊla
decyzja Komisji zatwierdzajàca Program
Operacyjny Wzrost konkurencyjnoÊci przed-
si´biorstw. Decyzja w sprawie wyd∏u˝enia
poszczególnych projektów realizowanych
w ramach poddzia∏ania b´dzie podejmowa-
na przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na wniosek
Instytucji Wdra˝ajàcej, po zaopiniowaniu
przez Instytucj´ PoÊredniczàcà.

2. Dzia∏anie 1.2

a) poddzia∏anie 1.2.1:

Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na powi´kszenie funduszu mi-
kropo˝yczkowego sà wydatki poniesione od
dnia nast´pujàcego po dniu z∏o˝enia wnio-
sku o dofinansowanie realizacji projektu do
dnia okreÊlonego w umowie o dofinanso-
wanie projektu i wymienione w rozporzà-
dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania

przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´bior-
czoÊci pomocy finansowej w ramach Sekto-
rowego Programu Operacyjnego — Wzrost
konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw. Koƒco-
wy termin kwalifikowalnoÊci wydatków
okreÊla decyzja Komisji zatwierdzajàca Pro-
gram Operacyjny Wzrost konkurencyjnoÊci
przedsi´biorstw. Decyzja w sprawie wyd∏u-
˝enia poszczególnych projektów realizowa-
nych w ramach poddzia∏ania b´dzie podej-
mowana przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na
wniosek Instytucji Wdra˝ajàcej, po zaopi-
niowaniu przez Instytucj´ PoÊredniczàcà.

b) poddzia∏anie 1.2.2: 

Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na powi´kszenie funduszu por´-
czeƒ kredytowych sà wydatki poniesione od
dnia nast´pujàcego po dniu z∏o˝enia wnios-
ku o dofinansowanie realizacji projektu do
dnia okreÊlonego w umowie o dofinanso-
wanie projektu i wymienione w rozporzà-
dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania
przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´bior-
czoÊci pomocy finansowej w ramach Sekto-
rowego Programu Operacyjnego — Wzrost
konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw. Koƒco-
wy termin kwalifikowalnoÊci wydatków
okreÊla decyzja Komisji zatwierdzajàca Pro-
gram Operacyjny Wzrost konkurencyjnoÊci
przedsi´biorstw. Decyzja w sprawie wyd∏u-
˝enia poszczególnych projektów realizowa-
nych w ramach poddzia∏ania b´dzie podej-
mowana przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na
wniosek Instytucji Wdra˝ajàcej, po zaopi-
niowaniu przez Instytucj´ PoÊredniczàcà.

c) poddzia∏anie 1.2.3

Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na powi´kszenie funduszu kapi-
ta∏u zalà˝kowego typu seed capital sà wy-
datki poniesione od dnia nast´pujàcego po
dniu z∏o˝enia wniosku o dofinansowanie do
dnia okreÊlonego w umowie o dofinanso-
wanie. Koƒcowy termin kwalifikowalnoÊci
wydatków okreÊla decyzja Komisji zatwier-
dzajàca Program Operacyjny Wzrost kon-
kurencyjnoÊci przedsi´biorstw. Decyzja
w sprawie wyd∏u˝enia poszczególnych pro-
jektów realizowanych w ramach poddzia∏a-
nia b´dzie podejmowana przez Instytucj´
Zarzàdzajàcà na wniosek Instytucji Wdra˝a-
jàcej, po zaopiniowaniu przez Instytucj´ Po-
Êredniczàcà.

Wydatki kwalifikujàce si´ do obj´cia wspar-
ciem wymienione zosta∏y w rozporzàdzeniu
nr 448/2004 oraz w rozporzàdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie
udzielania pomocy finansowej funduszom
kapita∏u zalà˝kowego (Dz. U. Nr 141,
poz. 1000, z póên. zm.).

3. Dzia∏anie 1.3

Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem sà wydatki poniesione od dnia
1 stycznia 2004 r., a w przypadku projektów
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realizowanych w oparciu o procedury zamó-
wieƒ publicznych od dnia 3 marca 2004 r. do
dnia okreÊlonego w umowie o dofinansowanie
projektu. Koƒcowy termin kwalifikowalnoÊci
wydatków okreÊla decyzja Komisji zatwierdza-
jàca Program Operacyjny Wzrost konkurencyj-
noÊci przedsi´biorstw. Decyzja w sprawie wy-
d∏u˝enia poszczególnych projektów realizowa-
nych w ramach dzia∏ania b´dzie podejmowana
przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na wniosek Insty-
tucji Wdra˝ajàcej, po zaopiniowaniu przez In-
stytucj´ PoÊredniczàcà. Poniesione wydatki
mogà byç refundowane tylko w przypadku
bezpoÊredniego zwiàzku z inwestycjà (us∏uga-
mi doradczymi), a tak˝e celami projektu, oraz
je˝eli ich poniesienie jest niezb´dne do przygo-
towania inwestycji (us∏ug). 

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Projekty inwestycyjne w zakresie tworzenia
i rozwoju infrastruktury parków przemys∏o-
wych, parków naukowo-technologicznych, bu-
dowy inkubatorów technologicznych lub re-
montu pomieszczeƒ oraz wyposa˝enia inkuba-
torów technologicznych (tak˝e akademickich),
w tym na terenie parków naukowo-technolo-
gicznych.

W szczególnoÊci wydatki kwalifikowane dla
projektów inwestycyjnych obejmujà:

1) zakup gruntów i koszty z tym zwiàzane, przy
za∏o˝eniu, ˝e koszt zakupu terenu nie stano-
wi wi´cej ni˝ 10 % kosztów kwalifikowa-
nych projektu;

2) zakup budynków i koszty z tym zwiàzane,
aport;

3) koszty spadku wartoÊci nieruchomoÊci lub
wyposa˝enia, koszt amortyzacji nierucho-
moÊci lub wyposa˝enia;

4) koszty najmu, dzier˝awy gruntów i nieru-
chomoÊci ÊciÊle powiàzane z projektem;

5) koszt zakupu, dzier˝awy, najmu wyposa˝e-
nia, urzàdzeƒ, maszyn pozostajàcych w dys-
pozycji podmiotu zarzàdzajàcego, koszt re-
nowacji maszyn i urzàdzeƒ, zakup mebli
oraz urzàdzeƒ i aparatów, które pozostanà
w dyspozycji parku przemys∏owego, nauko-
wo-technologicznego lub inkubatora tech-
nologicznego, zakup sprz´tu komputerowe-
go (nowego i u˝ywanego) poprawiajàcego
jakoÊç Êwiadczenia us∏ug lub umo˝liwiajà-
cego Êwiadczenie takich us∏ug;

6) wydatki ponoszone w zwiàzku z operacjami
leasingowymi oraz raty leasingowe;

7) dostosowanie terenów, obiektów i pomiesz-
czeƒ do Êwiadczenia us∏ug, w tym: 

a) koszty przygotowania terenu pod inwe-
stycje — wyburzenia, rozbiórki, moderni-
zacji, rekultywacji,

b) koszt robót budowlanych, remontowych,
modernizacyjnych, adaptacyjnych, 

c) koszt budowy, przebudowy i moderniza-
cji niezb´dnej infrastruktury technicznej,
w szczególnoÊci: sieci wodnej, kanaliza-

cyjnej, transportowej, energetycznej, ga-
zowej, deszczowej, telekomunikacyjnej,
sieci specjalistycznych,

d) koszty instalacji specjalistycznych urzà-
dzeƒ zwiàzanych bezpoÊrednio z profilem
dzia∏alnoÊci parku przemys∏owego,

e) koszty zakupu, leasingu, Êrodków trans-
portu w przypadku pozostawania i u˝yt-
kowania tych Êrodków w obr´bie parku
przemys∏owego (np. wózki wid∏owe),

f) koszty ogólne projektu, w tym koszty za-
rzàdzania projektem,

g) koszty ekspertyz, badaƒ i analiz technicz-
nych, finansowych, ekonomicznych oraz
specjalistycznych, koszty nadzoru tech-
nicznego i dokumentacji technicznej, pod
warunkiem Êcis∏ego powiàzania z celami
projektu,

h) koszty zakupu technologii, licencji, paten-
tów ÊciÊle zwiàzane z realizacjà inwesty-
cji,

i) koszty audytu zewn´trznego23) oraz ob-
s∏uga prawna projektu,

j) koszty us∏ug finansowych zwiàzanych
z otwarciem i prowadzeniem odr´bnego
konta projektu,

k) koszty promocji projektu zgodnie z rozpo-
rzàdzeniem nr 1159/2000.

WartoÊç brutto projektu nie mo˝e byç mniejsza
ni˝ 2 mln PLN i wi´ksza ni˝ 45 mln PLN.

PROJEKTY US¸UG DORADCZYCH

Projekty us∏ug doradczych (równie˝ pilota˝o-
we) w zakresie:

1) przygotowania studiów wykonalnoÊci, biz-
nesplanów, ocen oddzia∏ywania na Êrodowi-
sko dla parków przemys∏owych, parków na-
ukowo-technologicznych oraz inkubatorów
technologicznych;

2) wspomagania zarzàdzania i funkcjonowania
dla podmiotów zarzàdzajàcych parkami
przemys∏owymi, parkami naukowo-techno-
logicznymi i inkubatorami technologiczny-
mi.

W szczególnoÊci wydatki kwalifikowane dla
projektów us∏ug doradczych obejmujà:

1) koszty osobowe, w tym:

a) koszty personelu zarzàdzajàcego projek-
tem, 

b) koszty wynagrodzeƒ ekspertów, pracow-
ników oraz personelu pomocniczego
w projekcie (np. t∏umaczy);

2) koszty nieosobowe, w tym:

a) koszty opracowaƒ niezb´dnych dla reali-
zacji projektu (analiz, ekspertyz itp.),

b) koszty organizacyjne seminariów, konfe-
rencji i warsztatów,

———————
23) Przeprowadzenie audytu zewn´trznego jest obowiàzko-

we dla wszystkich projektów inwestycyjnych.
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c) koszty zwiàzane z prowadzeniem us∏ug
wynikajàcych z g∏ównych celów projektu,

d) koszty przygotowania, wydawania, publi-
kacji i dystrybucji materia∏ów promocyj-
nych,

e) koszty opracowania i utrzymania stron in-
ternetowych,

f) budowa i rozwój baz danych oraz sta∏y
monitoring,

g) koszty zwiàzane z wprowadzeniem syste-
mów kontroli jakoÊci, certyfikacji i atesta-
cji (takich jak standardy ISO, TQM),

h) koszty zakupu know-how poprawiajàce-
go jakoÊç Êwiadczenia us∏ug lub umo˝li-
wiajàcych Êwiadczenie takich us∏ug,

i) koszty t∏umaczeƒ ustnych i pisemnych,

j) koszty audytu zewn´trznego24) i ewalu-
acji projektu,

k) koszty diet, podró˝y krajowych i zagra-
nicznych realizatorów projektu,

l) inne koszty, w tym koszty ogólne zwiàza-
ne z prowadzeniem biura projektu,

m) koszty promocji projektu zgodnie z rozpo-
rzàdzeniem nr 1159/2000.

WartoÊç brutto projektu nie mo˝e byç mniejsza
ni˝ 40 tys. PLN i wi´ksza ni˝ 2 mln PLN.

4. Dzia∏anie 1.4

Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem sà wydatki poniesione po dniu z∏o-
˝enia wniosku o dofinansowanie realizacji pro-
jektu w przypadku projektów, w ramach któ-
rych udzielana jest pomoc publiczna, w pozo-
sta∏ych przypadkach wydatkami kwalifikujàcy-
mi si´ do obj´cia wsparciem sà wydatki ponie-
sione od dnia 1 stycznia 2004 r., a w przypad-
ku projektów realizowanych w oparciu o pro-
cedury zamówieƒ publicznych od dnia 3 mar-
ca 2004 r. do dnia okreÊlonego w umowie
o dofinansowanie projektu. Koƒcowy termin
kwalifikowalnoÊci wydatków okreÊla decyzja
Komisji zatwierdzajàca Program Operacyjny
Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw. De-
cyzja w sprawie wyd∏u˝enia poszczególnych
projektów realizowanych w ramach dzia∏ania
b´dzie podejmowana przez Instytucj´ Zarzà-
dzajàcà na wniosek Instytucji Wdra˝ajàcej, po
zaopiniowaniu przez Instytucj´ PoÊredniczàcà.

Wydatki kwalifikowane dla projektów inwesty-
cyjnych obejmujà w szczególnoÊci:

1) zakup nowych Êrodków trwa∏ych, takich
jak urzàdzenia oraz aparaty, niezb´dnych
do realizacji projektu;

2) zap∏at´ rat kapita∏owych z tytu∏u umowy
leasingu nowych Êrodków trwa∏ych (urzà-
dzeƒ i aparatów) do wysokoÊci równej
wartoÊci zakupu nowych Êrodków trwa-

∏ych przez finansujàcego, pod warunkiem
˝e umowa leasingu prowadzi do przenie-
sienia w∏asnoÊci tych Êrodków na Odbior-
c´ Ostatecznego (beneficjenta) (leasing
finansowy), z wy∏àczeniem leasingu zwrot-
nego;

3) zakup u˝ywanych Êrodków trwa∏ych, ta-
kich jak urzàdzenia oraz aparaty, pod wa-
runkiem ˝e:

a) w okresie siedmiu lat poprzedzajàcych
z∏o˝enie wniosku o dofinansowanie re-
alizacji projektu nie zosta∏y one nabyte
z wykorzystaniem Êrodków publicznych
krajowych lub pochodzàcych z funduszy
UE,

b) cena Êrodka trwa∏ego nie przekracza
wartoÊci rynkowej i jest ni˝sza od ceny
nowego Êrodka trwa∏ego,

c) Êrodek trwa∏y posiada w∏aÊciwoÊci
techniczne niezb´dne do realizacji
przedsi´wzi´cia obj´tego wsparciem
oraz spe∏nia obowiàzujàce normy i stan-
dardy;

4) instalacj´ i uruchomienie Êrodków trwa-
∏ych, z wy∏àczeniem wydatków na szkole-
nia w zakresie ich obs∏ugi;

5) koszty renowacji posiadanych urzàdzeƒ
oraz aparatów;

6) zakup robót i materia∏ów budowlanych,
pod warunkiem ˝e pozostajà w bezpoÊred-
nim zwiàzku z celami przedsi´wzi´cia obj´-
tego wsparciem;

7) zakup nieruchomoÊci zabudowanej, pod
warunkiem ˝e:

a) istnieje bezpoÊredni zwiàzek mi´dzy za-
kupem nieruchomoÊci zabudowanej
a celami przedsi´wzi´cia obj´tego
wsparciem (tzn. zakup nieruchomoÊci
zabudowanej jest niezb´dny do prawi-
d∏owej realizacji i osiàgni´cia celów pro-
jektu),

b) Ostateczny Odbiorca (beneficjent)
przedstawi opini´ rzeczoznawcy majàt-
kowego potwierdzajàcà, ˝e cena zakupu
nieruchomoÊci zabudowanej nie prze-
kracza jej wartoÊci rynkowej,

c) nieruchomoÊç zabudowana w okresie
10 lat poprzedzajàcych z∏o˝enie wnios-
ku o dofinansowanie realizacji projektu
nie by∏a finansowana z wykorzystaniem
Êrodków publicznych krajowych lub po-
chodzàcych z funduszy UE,

d) nieruchomoÊç zabudowana b´dzie u˝y-
wana wy∏àcznie zgodnie z celami przed-
si´wzi´cia obj´tego wsparciem,

e) nieruchomoÊç zabudowana odpowiada
obowiàzujàcym normom w zakresie
ochrony Êrodowiska i bezpieczeƒstwa,

f) Instytucja Zarzàdzajàca ustala okres
czasu, przez który przeznaczenie nieru-
chomoÊci zabudowanej pozostanie nie-
zmienione,

———————
24) Przeprowadzenie audytu zewn´trznego jest obowiàzko-

we i jest kosztem kwalifikowanym dla projektów dorad-
czych, których wartoÊç brutto projektu jest równa lub
przekracza 500 tys. PLN.
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g) nieruchomoÊç zabudowana nie b´dzie
wykorzystywana przez administracj´
paƒstwowà z wyjàtkiem dzia∏aƒ, które
kwalifikujà si´ do wspó∏finansowania
z funduszy strukturalnych;

8) dzier˝aw´ i najem budynków oraz urzà-
dzeƒ, a tak˝e aparatów i przyrzàdów;

9) zakup wyposa˝enia i materia∏ów niezb´d-
nych do realizacji projektu;

10) koszty promocji projektu zgodnie z rozpo-
rzàdzeniem nr 1159/2000.

W przypadku projektów badawczych i projek-
tów celowych zawierajàcych pomoc publicznà,
wydatki kwalifikowane obejmujà w szczegól-
noÊci:

1) wynagrodzenia pracowników naukowych,
technicznych i innego personelu pomocni-
czego zatrudnionych wy∏àcznie na potrzeby
projektu badawczego;

2) amortyzacj´ instrumentów, urzàdzeƒ i apa-
ratury w okresie realizacji projektu badaw-
czego; je˝eli takie instrumenty, urzàdzenia
i aparatura nie sà u˝ywane dla celów projek-
tu przez ca∏y okres ich u˝ytecznoÊci, to kosz-
tem kwalifikowanym jest koszt amortyzacji
liczony dla okresu realizacji projektu;

3) amortyzacj´ nieruchomoÊci zabudowanej
w zakresie i na okres realizacji projektu ba-
dawczego; w odniesieniu do budynków je-
dynie amortyzacja odpowiadajàca okresowi
realizacji projektu wyliczona zgodnie z do-
brà praktykà ksi´gowà jest kosztem kwalifi-
kowanym;

4) koszt doradztwa i us∏ug równowa˝nych wy-
korzystywanych wy∏àcznie dla potrzeb prac
badawczych, w∏àczajàc w to w szczególno-
Êci koszt badaƒ, wiedzy technicznej i paten-
tów nabytych ze êróde∏ zewn´trznych po ce-
nach rynkowych; te koszty sà uznawane za
kwalifikowane w wysokoÊci do 70 % ∏àcz-
nych kosztów kwalifikowanych projektu;

5) dodatkowe koszty ogólne ponoszone bez-
poÊrednio w rezultacie dzia∏alnoÊci badaw-
czej;

6) inne wydatki operacyjne (np. koszt materia-
∏ów, dostaw mediów) poniesione bezpo-
Êrednio jako rezultat dzia∏alnoÊci badaw-
czej;

7) koszty promocji projektu zgodnie z rozpo-
rzàdzeniem nr 1159/2000.

5. Dzia∏anie 1.5

Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem sà wydatki poniesione od dnia
1 stycznia 2004 r., a w przypadku projektów re-
alizowanych w oparciu o procedury zamówieƒ
publicznych od dnia 3 marca 2004 r. do dnia
okreÊlonego w umowie o dofinansowanie pro-
jektu. Koƒcowy termin kwalifikowalnoÊci wy-
datków okreÊla decyzja Komisji zatwierdzajàca
Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoÊci
przedsi´biorstw. Decyzja w sprawie wyd∏u˝e-
nia poszczególnych projektów realizowanych

w ramach dzia∏ania b´dzie podejmowana
przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na wniosek
Instytucji Wdra˝ajàcej, po zaopiniowaniu przez
Instytucj´ PoÊredniczàcà.

Wydatki kwalifikowane obejmujà w szczegól-
noÊci:

1) zakup nieruchomoÊci zabudowanej, pod
warunkiem ˝e:

a) istnieje bezpoÊredni zwiàzek mi´dzy za-
kupem nieruchomoÊci zabudowanej
a celami przedsi´wzi´cia obj´tego
wsparciem (tzn. zakup nieruchomoÊci
zabudowanej jest niezb´dny do prawi-
d∏owej realizacji i osiàgni´cia celów pro-
jektu),

b) Ostateczny Odbiorca (beneficjent)
przedstawi opini´ rzeczoznawcy majàt-
kowego potwierdzajàcà, ˝e cena zakupu
nieruchomoÊci zabudowanej nie prze-
kracza jej wartoÊci rynkowej,

c) nieruchomoÊç zabudowana w okresie
10 lat poprzedzajàcych z∏o˝enie wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu nie
by∏a finansowana z wykorzystaniem
Êrodków publicznych krajowych lub po-
chodzàcych z funduszy UE,

d) nieruchomoÊç zabudowana b´dzie u˝y-
wana wy∏àcznie zgodnie z celami przed-
si´wzi´cia obj´tego wsparciem;

2) zakup robót i materia∏ów budowlanych,
pod warunkiem ˝e pozostajà w bezpoÊred-
nim zwiàzku z celami przedsi´wzi´cia obj´-
tego wsparciem;

3) zap∏at´ rat kapita∏owych z tytu∏u umowy
leasingu nowych Êrodków trwa∏ych (sprz´-
tu telekomunikacyjnego, w tym szerokopa-
smowych ∏àczy internetowych, kompute-
rów, serwerów centralnych oraz lokalnych
urzàdzeƒ sieciowych) do wysokoÊci równej
wartoÊci zakupu nowych Êrodków trwa-
∏ych przez finansujàcego, pod warunkiem
˝e umowa leasingu prowadzi do przenie-
sienia w∏asnoÊci tych Êrodków na Osta-
tecznego Odbiorc´ (beneficjenta) pomocy
(leasing finansowy), z wy∏àczeniem leasin-
gu zwrotnego;

4) instalacj´ i uruchomienie Êrodków trwa-
∏ych, z wy∏àczeniem wydatków na szkole-
nia w zakresie ich obs∏ugi;

5) wydatki na badania i analizy, prace studial-
ne i ekspertyzy zwiàzane z inwestycjami
w podstawowà infrastruktur´;

6) wydatki na budow´, rozbudow´ lub mo-
dernizacj´ pomieszczeƒ i infrastruktury
technicznej niezb´dnej dla realizacji pro-
jektu (np. pomieszczenia na serwery);

7) wydatki na prace instalacyjne, w tym prace
zwiàzane z zapewnieniem dost´pu do
Internetu (okablowanie, pod∏àczenie do ∏à-
czy szerokopasmowych);

8) wydatki na zakup i ubezpieczenie sprz´tu
komputerowego: komputery, serwery,
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sprz´t i oprogramowanie zwiàzane z pod-
pisem elektronicznym (np. karty i czytniki
kart chipowych);

9) wydatki na zakup baz danych oraz opro-
gramowania, wraz z jego konfiguracjà, wy-
datki na stworzenie w´z∏ów infrastruktury
teleinformatycznej, na tworzenie serwisów
internetowych;

10) wydatki zwiàzane z zapewnieniem bezpie-
czeƒstwa przesy∏ania danych (np. systemy
firewall, IDS, antywirusowe, kontroli dost´-
pu do zasobów systemu);

11) wydatki na zakup niezb´dnego wyposa˝e-
nia stanowiàcego integralnà cz´Êç projek-
tu;

12) wydatki na us∏ugi ksi´gowe zwiàzane
z projektem;

13) wydatki na zatrudnienie osób niezb´dnych
do realizacji projektu (wy∏àcznie przez
okres realizacji projektu — obowiàzywania
umowy o dofinansowanie projektu). Mogà
to byç osoby nowo zatrudnione na potrze-
by projektu lub oddelegowani do udzia∏u
w projekcie, w cz´Êci lub ca∏oÊci swojego
czasu pracy, pracownicy — musi to byç po-
twierdzone stosownym dokumentem.
Obowiàzki wykonywane dotychczas przez
tego pracownika musi wykonywaç, w cz´-
Êci lub w ca∏oÊci, inna osoba. Za kwalifiko-
wany mo˝na uznaç ca∏y wydatek zwiàzany
z zatrudnieniem pracownika (w tym sk∏ad-
ki na ubezpieczenie spo∏eczne, podatek
itp.), pod warunkiem ˝e wydatek ten jest
rzeczywiÊcie ponoszony przez Ostateczne-
go Odbiorc´ (beneficjenta). Nie stanowià
wydatku kwalifikowanego wszelkie wyp∏a-
ty uznaniowe;

14) koszty us∏ug informatycznych pod warun-
kiem, ˝e pozostajà w bezpoÊrednim zwiàz-
ku z celami realizacji projektu;

15) koszty korzystania z udost´pnianej obcej
infrastruktury informatycznej niezb´dnej
do realizacji projektu, pod warunkiem ˝e
w zakres kwalifikowanych wydatków w ra-
mach danego projektu nie wchodzà wydat-
ki zwiàzane z zakupem infrastruktury infor-
matycznej przeznaczonej do realizacji ana-
logicznych funkcji w ramach danego pro-
jektu;

16) wk∏ad rzeczowy (np. grunt, budynki), kwa-
lifikowany, pod warunkiem ˝e jest zgodny
z ogólnymi postanowieniami dotyczàcymi
wydatków kwalifikowanych, w szczególno-
Êci zwiàzanych z zakupem gruntów i bu-
dynków. WartoÊç aportu wniesionego
przez Ostatecznego Odbiorc´ (beneficjen-
ta) do projektu musi byç wyceniona i po-
twierdzona w oparciu o oficjalne taryfy
ustanowione przez niezale˝ny organ lub
przez niezale˝nego eksperta zewn´trznego;

17) koszty promocji projektu zgodnie z rozpo-
rzàdzeniem nr 1159/2000.

6. Dzia∏anie 2.1

Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem w zakresie doradztwa sà wydatki
poniesione na doradztwo Êwiadczone przez
akredytowanych wykonawców lub wykonaw-
ców wybranych w drodze post´powania
o udzielenie zamówienia publicznego (tylko
w przypadku beneficjentów zobowiàzanych do
stosowania przepisów o zamówieniach
publicznych, zgodnie z ustawà z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z póên. zm.),
po dniu zawarcia umowy o dofinansowanie
projektu do dnia okreÊlonego w tej umowie
i wymienione w rozporzàdzeniu Ministra Go-
spodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
w sprawie udzielania przez Polskà Agencj´
Rozwoju Przedsi´biorczoÊci pomocy finanso-
wej w ramach Sektorowego Programu Opera-
cyjnego — Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´-
biorstw. Koƒcowy termin kwalifikowalnoÊci
wydatków okreÊla Decyzja Komisji zatwierdza-
jàca Program Operacyjny Wzrost konkurencyj-
noÊci przedsi´biorstw. Decyzja w sprawie wy-
d∏u˝enia poszczególnych projektów realizowa-
nych w ramach dzia∏ania b´dzie podejmowana
przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na wniosek Insty-
tucji Wdra˝ajàcej, po zaopiniowaniu przez
Instytucj´ PoÊredniczàcà.

7. Dzia∏anie 2.2

a) poddzia∏anie 2.2.1

Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na nowe inwestycje sà wydatki
poniesione po dniu z∏o˝enia wniosku o do-
finansowanie do dnia okreÊlonego w umo-
wie o dofinansowanie. Koƒcowy termin
kwalifikowalnoÊci wydatków okreÊla decy-
zja Komisji zatwierdzajàca Program Opera-
cyjny Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´-
biorstw. Decyzja w sprawie wyd∏u˝enia po-
szczególnych projektów realizowanych
w ramach poddzia∏ania b´dzie podejmowa-
na przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na wniosek
Instytucji Wdra˝ajàcej, po zaopiniowaniu
przez Instytucj´ PoÊredniczàcà.

Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem zalicza si´:

1) cen´ nabycia gruntów do wysokoÊci 10 %
ca∏kowitych wydatków projektu inwesty-
cyjnego kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem;

2) cen´ nabycia albo koszt wytworzenia no-
wych Êrodków trwa∏ych, w tym:

a) budowli i budynków, pod warunkiem
˝e ich nabycie pozostaje w bezpoÊred-
nim zwiàzku z celami projektu inwesty-
cyjnego obj´tego wsparciem,

b) maszyn i urzàdzeƒ,

c) narz´dzi, przyrzàdów i aparatury,

d) wyposa˝enia technicznego dla prac
biurowych,
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e) infrastruktury technicznej zwiàzanej
z nowà inwestycjà, przy czym przez bu-
dow´ urzàdzeƒ infrastruktury technicz-
nej rozumie si´ urzàdzenie albo moder-
nizacj´ drogi oraz wybudowanie pod
ziemià, na ziemi albo nad ziemià prze-
wodów lub urzàdzeƒ wodociàgowych,
kanalizacyjnych, ciep∏owniczych, elek-
trycznych, gazowych i telekomunika-
cyjnych;

3) cen´ nabycia u˝ywanych Êrodków trwa-
∏ych, pod warunkiem ˝e:

a) w okresie 7 lat nie zosta∏y one nabyte
z wykorzystaniem Êrodków publicz-
nych,

b) cena zakupionego u˝ywanego Êrodka
trwa∏ego nie mo˝e przekraczaç jego
wartoÊci rynkowej i musi byç ni˝sza ni˝
koszt podobnego, nowego sprz´tu,

c) sprzedajàcy z∏o˝y oÊwiadczenie okreÊ-
lajàce zbywc´ Êrodka trwa∏ego, miej-
sce i dat´ jego zakupu; 

4) cen´ nabycia wartoÊci niematerialnych
i prawnych wraz z kosztem ich instalacji.
WartoÊci niematerialne i prawne oznacza-
jà wartoÊci zwiàzane z transferem techno-
logii poprzez nabycie praw patentowych,
licencji, know-how lub nieopatentowanej
wiedzy technicznej, pod warunkiem ˝e
wartoÊci te:

a) b´dà wykorzystywane wy∏àcznie na ce-
le projektu inwestycyjnego obj´tego
wsparciem na nowe inwestycje,

b) podlegajà amortyzacji zgodnie z od-
r´bnymi przepisami,

c) b´dà nabyte od osoby trzeciej na wa-
runkach rynkowych,

d) b´dà uj´te w bilansie przedsi´biorcy,
zgodnie z odr´bnymi przepisami,

e) b´dà stanowiç w∏asnoÊç przedsi´bior-
cy otrzymujàcego wsparcie na nowe
inwestycje przez co najmniej 5 lat od
dnia ich nabycia;

5) koszt instalacji i uruchomienia Êrodków
trwa∏ych;

6) cen´ nabycia materia∏ów lub robót bu-
dowlanych, pod warunkiem ˝e pozostajà
w bezpoÊrednim zwiàzku z celami projek-
tu obj´tego wsparciem na nowe inwesty-
cje;

7) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrodków
trwa∏ych przez korzystajàcego, nale˝nej
finansujàcemu z tytu∏u umowy leasingu
prowadzàcej do przeniesienia w∏asnoÊci
tych Êrodków na korzystajàcego, z wy∏à-
czeniem leasingu zwrotnego, do wysoko-
Êci wartoÊci poczàtkowej Êrodka trwa∏ego
z dnia zawarcia umowy leasingu, po-
niesione do dnia zakoƒczenia realizacji
projektu inwestycyjnego, przy czym raty
sp∏at wartoÊci poczàtkowej zwiàzane

z leasingiem gruntów, budynków i bu-
dowli kwalifikujà si´ do obj´cia wspar-
ciem na nowe inwestycje, je˝eli:

a) umowa leasingu b´dzie zawarta na
okres co najmniej 3 lat od przewidywa-
nego terminu zakoƒczenia realizacji
projektu inwestycyjnego,

b) zosta∏y poniesione do dnia zakoƒcze-
nia realizacji projektu inwestycyjnego.

W przypadku przedsi´biorcy, którego g∏ów-
nym przedmiotem dzia∏alnoÊci gospodar-
czej jest Êwiadczenie us∏ug transportowych,
wydatki na zakup lub leasing Êrodków trans-
portu nie sà wydatkami kwalifikujàcymi si´
do obj´cia wsparciem. 

W przypadku przedsi´biorcy, dla którego
Êwiadczenie us∏ug transportowych nie jest
g∏ównym przedmiotem dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, wydatki na zakup lub leasing Êrod-
ków transportu mogà byç uznane za kwalifi-
kujàce si´ do wsparcia jedynie wówczas, gdy
stanowià niezb´dny element projektu i jed-
noczeÊnie przedsi´biorca zobowiàzuje si´
wykorzystaç Êrodki transportu zgodnie z ce-
lami projektu, przedstawiajàc wiarygodnà
metod´ weryfikacji takiego wykorzystania.

b) poddzia∏anie 2.2.2

Wydatki poniesione w ramach poddzia∏a-
nia 2.2.2 kwalifikujà si´ do obj´cia wspar-
ciem od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia okre-
Êlonego w umowie o dofinansowanie pro-
jektu. Koƒcowy termin kwalifikowalnoÊci
wydatków okreÊla decyzja Komisji zatwier-
dzajàca Program Operacyjny Wzrost konku-
rencyjnoÊci przedsi´biorstw. Decyzja
w sprawie wyd∏u˝enia poszczególnych pro-
jektów realizowanych w ramach poddzia∏a-
nia b´dzie podejmowana przez Instytucj´
Zarzàdzajàcà na wniosek Instytucji Wdra˝a-
jàcej, po zaopiniowaniu przez Instytucj´ Po-
Êredniczàcà.

W zakresie targów i wystaw do wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà zali-
cza si´, bezpoÊrednio zwiàzane z udzia∏em
w targach i wystawach, wydatki poniesione
m.in. na: 

1) wynaj´cie powierzchni wystawienniczej
i zabudow´ stoiska; 

2) transport eksponatów (wraz z ubezpiecze-
niem i odprawà celnà) w zwiàzku z udzia-
∏em w targach i wystawach;

3) spedycj´ eksponatów w zwiàzku z udzia-
∏em w targach i wystawach;

4) wpis do katalogu targowego i op∏at´ reje-
stracyjnà;

5) przygotowanie i druk materia∏ów promo-
cyjnych w zwiàzku z udzia∏em w imprezie
targowo-wystawienniczej;

6) przejazd i zakwaterowanie nie wi´cej ni˝
dwóch przedstawicieli przedsi´biorcy
uczestniczàcych w targach i wystawach,
zgodnie z przepisami rozporzàdzenia
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Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia
19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoÊci
oraz warunków ustalania nale˝noÊci przy-
s∏ugujàcych pracownikowi zatrudnione-
mu w paƒstwowej lub samorzàdowej jed-
nostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowej poza granicami kraju (Dz. U.
Nr 236, poz. 1991, z póên. zm.);

7) promocj´ projektu zgodnie z rozporzàdze-
niem nr 1159/2000.

W zakresie misji gospodarczych do wydat-
ków kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà
zalicza si´, bezpoÊrednio zwiàzane z udzia-
∏em w misjach zwiàzanych z targami i wy-
stawami zagranicznymi, wydatki poniesione
m.in. na:
1) zakup biletu wst´pu w celu zwiedzenia

targów lub wystawy zwiàzanych z danà
misjà gospodarczà;

2) przygotowanie i druk materia∏ów promo-
cyjnych w zwiàzku z udzia∏em w misji
gospodarczej;

3) przejazd i zakwaterowanie jednego przed-
stawiciela przedsi´biorcy uczestniczàce-
go w targach i wystawach, zgodnie
z przepisami rozporzàdzenia Ministra Pra-
cy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 19 grudnia
2002 r. w sprawie wysokoÊci oraz warun-
ków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych
pracownikowi zatrudnionemu w paƒ-
stwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bo-
wej poza granicami kraju;

4) obs∏ug´ technicznà misji gospodarczej
(w tym na wynaj´cie sali, t∏umaczy, na
opraw´ multimedialnà);

5) promocj´ projektu zgodnie z rozporzàdze-
niem nr 1159/2000.

8. Dzia∏anie 2.3

Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem sà wydatki poniesione po dniu z∏o˝e-
nia wniosku o dofinansowanie do dnia okreÊlo-
nego w umowie o dofinansowanie i wymienio-
ne w rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pra-
cy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udziela-
nia przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´bior-
czoÊci pomocy finansowej w ramach Sektoro-
wego Programu Operacyjnego — Wzrost kon-
kurencyjnoÊci przedsi´biorstw. Koƒcowy termin
kwalifikowalnoÊci wydatków okreÊla decyzja
Komisji zatwierdzajàca Program Operacyjny
Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw. De-
cyzja w sprawie wyd∏u˝enia poszczególnych
projektów realizowanych w ramach dzia∏ania
b´dzie podejmowana przez Instytucj´ Zarzàdza-
jàcà na wniosek Instytucji Wdra˝ajàcej, po za-
opiniowaniu przez Instytucj´ PoÊredniczàcà.

W przypadku przedsi´biorcy, dla którego
Êwiadczenie us∏ug transportowych nie jest
g∏ównym przedmiotem dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, wydatki na zakup lub leasing Êrodków
transportu mogà byç uznane za kwalifikujàce
si´ do wsparcia jedynie wówczas, gdy stano-
wià niezb´dny element projektu i jednoczeÊnie
przedsi´biorca zobowià˝e si´ wykorzystywaç

Êrodki transportu zgodnie z celami projektu,
przedstawiajàc wiarygodnà metod´ weryfika-
cji takiego wykorzystania.

9. Dzia∏anie 2.4

Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem sà wydatki poniesione od dnia z∏o-
˝enia wniosku o dofinansowanie do dnia okreÊ-
lonego w umowie o dofinansowanie. Koƒco-
wy termin kwalifikowalnoÊci wydatków okre-
Êla decyzja Komisji zatwierdzajàca Program
Operacyjny Wzrost konkurencyjnoÊci przed-
si´biorstw. Decyzja w sprawie wyd∏u˝enia
poszczególnych projektów realizowanych
w ramach dzia∏ania b´dzie podejmowana
przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà na wniosek
Instytucji Wdra˝ajàcej, po zaopiniowaniu przez
Instytucj´ PoÊredniczàcà.

Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem sà wydatki wskazane w rozporzà-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
2006 r. w sprawie ustanowienia programu po-
mocowego w zakresie regionalnej pomocy pu-
blicznej na niektóre inwestycje w ochronie Êro-
dowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z póên. zm.)
oraz koszty promocji projektu zgodnie z rozpo-
rzàdzeniem nr 1159/200025).

10. Dzia∏anie 3.1

Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem sà wydatki poniesione od dnia
1 stycznia 2004 r. do dnia okreÊlonego w umo-
wie o dofinansowanie. Koƒcowy termin kwali-
fikowalnoÊci wydatków okreÊla decyzja Komi-
sji zatwierdzajàca Program Operacyjny Wzrost
konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw. Decyzja
w sprawie wyd∏u˝enia poszczególnych projek-
tów realizowanych w ramach dzia∏ania b´dzie
podejmowana przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà
na wniosek wnioskodawcy. 

Wydatki kwalifikujàce si´ do obj´cia wspar-
ciem wskazane zosta∏y w rozporzàdzeniu
nr 448/2004. Wydatki, które kwalifikujà si´ do
wsparcia, zgodnie z zasadà 11 rozporzàdzenia
nr 448/2004, to wydatki m. in. na:

1) ekspertyzy, studia, oceny i doradztwo w za-
kresie dzia∏aƒ SPO-WKP na rzecz wsparcia
procesu wyboru i selekcji projektów;

———————
25) Zgodnie z art. 54 rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006

z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajàcego szczegó∏owe za-
sady wykonania rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiajàcego przepisy ogólne dotyczàce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundu-
szu Spo∏ecznego oraz Funduszu SpójnoÊci oraz rozporzà-
dzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1), z dniem 16 stycznia
2007 r. rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie prowadzenia przez Paƒstwa
Cz∏onkowskie dzia∏aƒ informacyjnych i reklamowych doty-
czàcych pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych
(Dz. Urz. UE L 130 z 31.05.2000, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 115) utraci∏o moc.
Jednak˝e rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 1159/2000 mo˝e
byç nadal stosowane w zakresie okreÊlonym w art. 54 roz-
porzàdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.
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2) doradztwo techniczne dotyczàce konstruk-
cji projektu, przeprowadzenia oceny i grup
projektów pod kàtem ich kwalifikacji
i zgodnoÊci z prawem UE oraz politykami
wspólnotowymi;

3) doradztwo i szkolenia specjalistyczne;

4) obs∏ug´ dzia∏alnoÊci Komitetu Sterujàcego
i Komitetu Monitorujàcego, Grup robo-
czych ds. oceny projektów oraz Grupy Ro-
boczej PT;

5) szkolenia w zakresie procesu wyboru i se-
lekcji projektów dla pracowników zaanga-
˝owanych w realizacj´ dzia∏aƒ SPO-WKP;

6) wsparcie eksperckie w zakresie metod we-
ryfikacji projektów dla Instytucji Zarzàdza-
jàcej;

7) wsparcie doradcze w zakresie usprawnie-
nia systemu zarzàdzania SPO-WKP i prawi-
d∏owoÊci wykonywanych operacji;

8) szkolenia uzupe∏niajàce;

9) t∏umaczenia na potrzeby zarzàdzania
i wdra˝ania SPO-WKP;

10) wynagrodzenia osób zaanga˝owanych
w realizacj´ SPO-WKP, w∏àcznie ze sk∏adka-
mi na ubezpieczenia spo∏eczne oraz Fun-
dusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Âwiadczeƒ Pracowniczych;

11) us∏ugi zewn´trzne zwiàzane z prawid∏owà
realizacjà SPO-WKP;

12) realizacj´ umów cywilnoprawnych zwiàza-
nych z realizacjà SPO-WKP;

13) wydatki zwiàzane z przygotowaniem przy-
sz∏ych kategorii interwencji funduszy
strukturalnych w zakresie programu opera-
cyjnego wspierajàcego rozwój przedsi´-
biorczoÊci i innowacyjnoÊci, dotyczàce
w szczególnoÊci zatrudnienia, zarzàdzania,
procesu wyboru i selekcji projektów, moni-
torowania i kontroli;

14) promocj´ projektu zgodnie z rozporzàdze-
niem nr 1159/200026).

11. Dzia∏anie 3.2

Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem sà wydatki poniesione od dnia
1 stycznia 2004 r. do dnia okreÊlonego w umo-
wie o dofinansowanie projektu. Koƒcowy ter-
min kwalifikowalnoÊci wydatków okreÊla decy-
zja Komisji zatwierdzajàca Program Operacyj-
ny Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw.
Decyzja w sprawie wyd∏u˝enia poszczegól-
nych projektów realizowanych w ramach dzia-
∏ania b´dzie podejmowana przez Instytucj´ Za-
rzàdzajàcà na wniosek wnioskodawcy.

Wydatki kwalifikujàce si´ do obj´cia wspar-
ciem zosta∏y wskazane w rozporzàdzeniu
nr 448/2004. Wydatki, które kwalifikujà si´ do

wsparcia, zgodnie z zasadà 11 rozporzàdzenia
nr 448/2004, to wydatki m. in. na:

1) zakup, koszty dostarczenia i instalacji kom-
puterów wraz z oprogramowaniem oraz in-
nego sprz´tu biurowego dla celów zarzàdza-
nia, wdra˝ania, monitorowania, kontroli
i ewaluacji wraz z kosztem ich przeglàdu
i serwisowania;

2) koszty us∏ug informatycznych, pod warun-
kiem ˝e pozostajà w bezpoÊrednim zwiàzku
z celami realizacji projektu;

3) koszty korzystania z udost´pnianej obcej in-
frastruktury informatycznej niezb´dnej do
realizacji projektu, pod warunkiem ˝e w za-
kres kwalifikowanych wydatków w ramach
danego projektu nie wchodzà wydatki zwià-
zane z zakupem infrastruktury informatycz-
nej przeznaczonej do realizacji analogicz-
nych funkcji w ramach danego projektu;

4) zakup innych materia∏ów biurowych oraz
mebli biurowych;

5) us∏ugi zewn´trzne zwiàzane z prawid∏owà
realizacjà SPO-WKP;

6) wydatki na pomieszczenia i sprz´t do archi-
wizacji dokumentów i danych zwiàzanych
z wdra˝aniem dzia∏aƒ SPO-WKP;

7) promocj´ projektu zgodnie z rozporzàdze-
niem nr 1159/2000.

12. Dzia∏anie 3.3

Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem sà wydatki poniesione od dnia
1 stycznia 2004 r. do dnia okreÊlonego w umo-
wie o dofinansowanie. Koƒcowy termin kwali-
fikowalnoÊci wydatków okreÊla decyzja Komi-
sji zatwierdzajàca Program Operacyjny Wzrost
konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw. Decyzja
w sprawie wyd∏u˝enia poszczególnych projek-
tów realizowanych w ramach dzia∏ania b´dzie
podejmowana przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà
na wniosek wnioskodawcy. 

Wydatki kwalifikujàce si´ do obj´cia wspar-
ciem zosta∏y wskazane w rozporzàdzeniu
nr 448/2004. Wydatki, które kwalifikujà si´ do
wsparcia, zgodnie z zasadà 11 rozporzàdzenia
nr 448/2004, to wydatki m. in. na:

1) wydawanie i dystrybucj´ materia∏ów infor-
macyjnych, promocyjnych i szkoleniowych
(projekt, druk, transport, kolporta˝, umiesz-
czenie na stronie internetowej SPO-WKP,
zmiana, dodruk);

2) konferencje, szkolenia i warsztaty robocze
(koszty zakwaterowania wyk∏adowców oraz
uczestników, koszty posi∏ków, noclegów,
transportu, diet, wynagrodzenia ekspertów,
powielania, dostarczenia materia∏ów szkole-
niowych);

3) szkolenia dla Instytucji Zarzàdzajàcej, Insty-
tucji PoÊredniczàcych oraz Beneficjentów
Koƒcowych (instytucji wdra˝ajàcych) w za-
kresie promocji;

———————
26) Realizowane typy projektów takie jak: zatrudnienie pra-

cowników, kontrole, posiedzenie Komitetu Monitorujàce-
go, b´dà musia∏y byç realizowane równie˝ po dniu
30 czerwca 2008 r.
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4) system przep∏ywu informacji (koszty za∏o˝e-
nia i utrzymania oraz aktualizacji systemu);

5) utrzymanie strony internetowej SPO-WKP;

6) us∏ugi Êwiadczone przez podmioty zewn´trz-
ne zwiàzane z kosztami obs∏ugi zamówieƒ
publicznych realizowanych w ramach dzia∏a-
nia 3.3;

7) opracowanie, t∏umaczenie, publikacj´ i dys-
trybucj´ biuletynów i broszur informacyj-
nych i promocyjnych oraz innych ni˝ druko-
wane materia∏ów informacyjno-promocyj-
nych na temat programu operacyjnego
wspierajàcego rozwój przedsi´biorczoÊci
i innowacyjnoÊci;

8) utworzenie i utrzymanie witryny interneto-
wej poÊwi´conej tworzeniu projektu progra-
mu operacyjnego wspierajàcego rozwój
przedsi´biorczoÊci i innowacyjnoÊci;

9) promocj´ projektu zgodnie z rozporzàdze-
niem nr 1159/2000.

13. Dzia∏anie 3.4

Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem sà wydatki poniesione od dnia
1 stycznia 2004 r. do dnia okreÊlonego w umo-

wie o dofinansowanie. Koƒcowy termin kwali-
fikowalnoÊci wydatków okreÊla decyzja Komi-
sji zatwierdzajàca Program Operacyjny Wzrost
konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw. Decyzja
w sprawie wyd∏u˝enia poszczególnych projek-
tów realizowanych w ramach dzia∏ania b´dzie
podejmowana przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà
na wniosek wnioskodawcy. 

Wydatki kwalifikujàce si´ do obj´cia wspar-
ciem zosta∏y wskazane w rozporzàdzeniu
nr 448/2004. Wydatki, które kwalifikujà si´ do
wsparcia, zgodnie z zasadà 11 rozporzàdzenia
nr 448/2004, to wydatki m. in. na:

1) administracyjnà obs∏ug´ Jednostki Oceny;

2) ekspertyzy w zakresie ewaluacji dokonywa-
ne przez ewaluatorów zewn´trznych zaan-
ga˝owanych w proces oceny SPO-WKP;

3) t∏umaczenia oraz wsparcie eksperckie
w procesie ewaluacji SPO-WKP;

4) gromadzenie informacji i danych;

5) promocj´ projektu zgodnie z rozporzàdze-
niem nr 1159/200027).”;

17) Za∏àcznik 11 „ZgodnoÊç dzia∏aƒ SPO-WKP z zasa-
dami pomocy publicznej” otrzymuje brzmienie:

———————
27) Realizowane typy projektów (projekty majàce na celu ewaluacj´ SPO-WKP) b´dà musia∏y byç realizowane równie˝ po

dniu 30 czerwca 2008 r.

„
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Dziennik Ustaw Nr 37 — 3673 — Poz. 291 



Dziennik Ustaw Nr 37 — 3674 — Poz. 291 



Dziennik Ustaw Nr 37 — 3675 — Poz. 291 

Uwaga: Okres udzielania wsparcia w ramach po-
szczególnych programów pomocowych mo˝e zo-
staç przed∏u˝ony. W takim przypadku muszà zo-
staç zachowane w∏aÊciwe regulacje Unii Europej-
skiej dotyczàce pomocy publicznej.”.

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

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieƒkowska


