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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1613/15 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
1 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 193/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 19 lutego 2015 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 
dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów średnich przedsiębiorstw ze 
środków Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 
2013 w ramach II Osi priorytetowej 
„Gospodarka regionalnej szansy”, Działanie 
2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw”, Schemat A ”Bezpośrednie 
wsparcie inwestycji w MŚP” z późn. zm.  
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Rozdział I 

Informacje ogólne 

§ 1 

Regulamin 

Niniejszy Regulamin konkursu, zwany dalej Regulaminem, określa cel, zakres oraz zasady 
organizacji konkursu dla średnich przedsiębiorstw, ubiegających się o dofinansowanie  
w ramach Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A 
„Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”, II Osi priorytetowej „Gospodarka regionalnej 
szansy” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

 

§ 2 

Wyłączenie stosowania procedury administracyjnej 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) do postępowania przewidzianego w przepisach niniejszego 
Regulaminu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 183). 

 

§ 3 

Zakres Regulaminu 

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 

1) termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów wraz  
z wymaganą dokumentacją; 

2) rodzaje projektów, które podlegają dofinansowaniu; 

3) rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie; 

4) kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie; 

5) poziom dofinansowania projektów; 

6) maksymalną i minimalną kwotę dofinansowania projektu; 

7) zasady wyłaniania projektów do dofinansowania, w tym kryteria wyboru projektów; 

8) procedurę zawierania umowy o dofinansowanie projektu; 

9) planowany termin rozstrzygnięcia konkursu; 

10) wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz instrukcją 
wypełniania; 

11) wzór umowy o dofinansowanie wybranego projektu; 

12) informację o środkach odwoławczych, przysługujących Wnioskodawcy w ramach 
systemu realizacji programu operacyjnego. 

2. Ponadto, niniejszy Regulamin określa zasady ustalania statusu średnich przedsiębiorstw, które 
mogą podlegać wsparciu w ramach MRPO. 
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§ 4 

Prawne i programowe ramy konkursu 

1. Konkurs przeprowadzany jest przy uwzględnieniu zasad i założeń wynikających  
z następujących aktów prawnych i dokumentów programowych:  

1) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 9 maja 2008 (Dz. Urz. UE C 326 
z 26.10.2012, PL t. 55, s. 47); 

2) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210/25 z dnia 31 lipca 2006r.,  
z późn. zm. str. 25)1; 

3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 
2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego 
rozporządzenie (WE) Nr 1783/1999 (Dz.Urz. UE z dnia 31 lipca 2006r., L210/1 str. 1)2;   

4) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, PL 
t. 49, s. 1 z późn. zm.); 

5) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1); 

6) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.); 

7) Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 
r., poz. 1649) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy; 

8) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz..U. z 2013 r., poz. 885  
z późn. zm.); 

9) Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 
r., poz. 672 z późn. zm.); 

10) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.); 

                                                 

1  Stosuje się na podstawie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 
320-469)  

2  Stosuje się na podstawie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289-302); 
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11) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 907 z późn. zm.); 

12) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 168); 

13) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane  
z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane  
z realizacją inwestycji początkowej w ramach regionalnych programów operacyjnych 
przyjętych na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1697); 

14) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych  
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1719); 

15) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 53, poz. 311 z późn. zm.); 

16) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis  
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz. 312 
z późn. zm.); 

17) Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjętego 
Uchwałą Nr 780/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2007 r. 
z późn. zm.; 

18) Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 
przyjętego Uchwałą Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
27 listopada 2007 r. z późn. zm.; 

19) Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013, 
zatwierdzonych w dniu 20 IV 2010r. przez Ministra Rozwoju Regionalnego znak: 
MRR/H/ 8 (5) 04/210; 

20) Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjętego 
Uchwałą Nr 1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. 
z późn. zm.; 

21) Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej 
Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej;  

22) Wytycznych w zakresie procedury odwoławczej dla wniosków o dofinansowanie 
projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętych Uchwałą nr 1208/09 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2009 r. z późn. zm.; 

23) Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, 
małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, t. 124, s. 36). 

2. Wniosek składany w ramach niniejszego konkursu musi być zgodny z powyższymi aktami 
prawnymi oraz dokumentami. 
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§ 5 

Definicja pojęć użytych w Regulaminie 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. II Osi priorytetowej MRPO – należy przez to rozumieć II Oś priorytetową Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Gospodarka Regionalnej 
Szansy”; 

2. Beneficjencie – należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, którego projekt wybrano 
do dofinansowania w konkursie realizowanym na podstawie niniejszego Regulaminu oraz 
pozostającego stroną umowy o dofinansowanie projektu, podpisanej z IP II; 

3. Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni w tygodniu począwszy od 
poniedziałku, a skończywszy na piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy; 

4. Drobnych uchybieniach – należy przez to rozumieć brak wymaganych paraf, pieczątek 
na wniosku o dofinansowanie lub na załączonej do niego dokumentacji; 

5. Dywersyfikacja produkcji – należy przez to rozumieć inwestycję w rzeczowe aktywa 
trwałe i wartości niematerialne i prawne związane ze zmianą produkcji w zakładzie na 
produkty dotąd niewytwarzane przez ten zakład; 

6. EFRR – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 

7. Instrukcji – należy przez to rozumieć Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie 
oraz załączników dla Działania 2.1 Schemat A w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu; 

8. Inwestycji początkowej – należy przez to rozumieć inwestycję początkową w rozumieniu 
art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE), o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5 niniejszego 
Regulaminu; 

9. IOK – należy przez to rozumieć Instytucję Organizującą Konkurs, której funkcję pełni 
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; 

10. IP II – należy przez to rozumieć Instytucję Pośredniczącą II stopnia we wdrażaniu II Osi 
priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 
której funkcję pełni Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; 

11. IZ MRPO – należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą Małopolskim Regionalnym 
Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, której funkcję pełni Zarząd Województwa 
Małopolskiego (ZWM); 

12. Jednym przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć jedno przedsiębiorstwo  
w rozumieniu art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE), o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 
6 niniejszego Regulaminu; 

13. KOP – należy przez to rozumieć Komisję Oceny Projektów, powołaną do oceny 
merytorycznej projektów w toku procedury wyboru. Szczegółowy tryb i zakres działania, 
jak również skład i sposób powoływania członków Komisji określają odrębne regulacje; 

14. Linii demarkacyjnej – należy przez to rozumieć Linię demarkacyjną pomiędzy 
Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki 
Rybackiej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 21 niniejszego Regulaminu;  

15. Liście rankingowej – należy przez to rozumieć listę projektów uszeregowanych 
w kolejności odzwierciedlającej stopień spełnienia kryteriów wyboru projektów po ocenie 
merytorycznej, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. Na podstawie listy 
rankingowej ZWM podejmuje decyzję o wyborze projektów do dofinansowania, tworząc 
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listę podstawową projektów, o sumarycznej kwocie dofinansowania nie wyższej niż 
alokacja dostępna w dniu dokonania wyboru oraz, opcjonalnie, listę rezerwową; 

16. MCP – należy przez to rozumieć Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości; 

17. MRPO – należy przez to rozumieć Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 
2007-2013; 

18. MŚP – należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie 
przedsiębiorstwo, spełniające warunki określone w Załączniku I do Rozporządzenia 
Komisji (UE) , o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5 niniejszego Regulaminu oraz w Zaleceniu, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 23; 

19. Podręczniku – należy przez to rozumieć Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 20 Regulaminu; 

20. Pomocy publicznej – należy przez to rozumieć wsparcie dla podmiotu prowadzącego 
działalność gospodarczą, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki: 

- występuje transfer środków publicznych, 

- podmiot uzyskuje korzyść ekonomiczną, 

- wsparcie ma charakter selektywny, tzn. uprzywilejowuje określony podmiot lub 
określone podmioty albo produkcję określonych towarów, 

- grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję na rynku unijnym oraz wpływa na wymianę 
handlową między krajami członkowskimi UE; 

21. Projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane lub zamierzone 
do realizacji przez Wnioskodawcę, odnośnie którego składa on wniosek o dofinansowanie 
wraz z załączoną dokumentacją, o jasno określonych celach, składające się z całej serii 
robót, działań lub usług, którego celem jest wykonanie niepodzielnego zadania, 
posiadającego sprecyzowany charakter gospodarczy lub techniczny. Zespoły działań 
tworzących projekt powinny zachować spójny i skoordynowany charakter oraz prowadzić 
do ściśle określonego celu; 

22. Przedsiębiorstwie – należy przez to rozumieć, zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I 
Rozporządzenia Komisji (UE), o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu, podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną; 

23. Referacie ds. Wyboru – należy przez to rozumieć Referat ds. Wyboru, działający 
w ramach struktury organizacyjnej MCP w pionie Zastępcy Dyrektora ds. EFRR; 

24. RSI – należy przez to rozumieć Regionalny System Informatyczny; 

25. Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze 
środków MRPO, złożony wraz z wymaganymi załącznikami przez uprawnionego 
Wnioskodawcę do MCP w odpowiedzi na właściwy konkurs; 

26. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, który ubiega się o przyznanie 
dofinansowania w ramach MRPO w drodze udziału w konkursie organizowanym 
na podstawie niniejszego Regulaminu; 

27. Wydatku kwalifikowanym – należy przez to rozumieć wydatek lub koszt poniesiony 
przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu w ramach MRPO, zgodnie z zasadami 
określonymi w Krajowych wytycznych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 19 Regulaminu 
oraz w Podręczniku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 20 Regulaminu, który kwalifikuje się 
do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację w trybie określonym w umowie o 
dofinansowanie projektu; 

28. Wydatku niekwalifikowanym – należy przez to rozumieć wydatek lub koszt 
uwzględniony we wniosku o dofinansowanie, w odniesieniu do którego nie jest obliczane 



 

Strona 7 z 28 

 

dofinansowanie z MRPO; 

29. Zasadniczą zmianą procesu produkcji – należy przez to rozumieć zmianę dotyczącą 
całościowego procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie; 

30. ZWM – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Małopolskiego. 

 

 

 

 

§ 6 

Terminy 

1. Przy obliczaniu terminów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zastosowanie 
znajdują następujące zasady: 

1) termin określony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia; 

2) terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, 
który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu; 

3) terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, 
który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim 
miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca; 

4) jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu 
tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło, chyba, że 
konkretny zapis Regulaminu stanowi inaczej; 

5) jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień 
terminu uważa się najbliższy następny dzień roboczy. 

2.  Szczegółowe zasady dotyczące terminów naboru wniosków określone zostały w § 11 
niniejszego Regulaminu. 

3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie lub w § 11 Regulaminu w zakresie 
terminów zastosowanie znajdują przepisy art. 110 – art. 116 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks Cywilny ( t.j. Dz. U. z 2014, poz. 121). 

 

 

 

Rozdział II 

Konkurs 

§ 7 

Cel i charakter konkursu 

1. Głównym celem Działania 2.1 MRPO jest stworzenie silnego i konkurencyjnego sektora 
MŚP poprzez bezpośrednią pomoc finansową. Celem konkursu jest wybór projektów 
średnich przedsiębiorstw, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia 
wskazanego wyżej celu Działania. 

2. Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosków wraz  
z pełną dokumentacją. 
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§ 8 

Instytucja Organizująca Konkurs 

1. Instytucją organizującą konkurs jest IP II – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. 

2. Konsultacji oraz informacji dla Wnioskodawców ubiegających się udziela Referat  
ds. Monitoringu i Sprawozdawczości w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości,  
ul. Jasnogórska 11 (II piętro), 31-358 Kraków – punkt konsultacyjny w godzinach 8.00-
16.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można 
uzyskać również telefonicznie pod numerem: (012) 376 91 91 lub poprzez złożenie 
zapytania na adres e-mail: info@mcp.malopolska.pl. 

 

§ 9 

Ogłoszenie konkursu 

1. IP II ogłasza konkurs w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej 
www.mcp.malopolska.pl oraz w formie informacji prasowej publikowanej w tym samym 
dniu w dzienniku o zasięgu regionalnym. 

2. Termin ogłoszenia konkursu przypada na dzień 23 lutego 2015 r.  

3. Regulamin oraz wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku  
są dostępne na stronie internetowej www.mcp.malopolska.pl. 

 

§ 10 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pełnej dokumentacji przez Wnioskodawcę, 
zaliczanego do podmiotów wymienionych w § 14 niniejszego Regulaminu, w terminie 
określonym w § 11. 

 

§ 11 

Termin i miejsce składania wniosków 

1. Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 16 marca 2015 r. od godziny 8.00 (dzień otwarcia 
naboru). 

2. Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 kwietnia 2015 r. do godziny 16.00 (dzień 
zamknięcia naboru). 

3. Nabór wniosków odbywa się w ww. terminie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00. 

4. Nabór wniosków trwa co do zasady 30 dni kalendarzowych. W uzasadnionych 
przypadkach termin zamknięcia naboru, o którym mowa w ust. 2, może zostać 
przesunięty decyzją IZ MRPO. Informacja o zmianie terminu zamknięcia naboru zostanie 
opublikowana na stronie internetowej www.mcp.malopolska.pl. 

5. Wnioski należy składać na adres: 
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

(Referat ds. Wyboru) 
ul. Jasnogórska 11 (II piętro) 

31-358 Kraków 
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6. Wniosek należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, listem poleconym lub przesyłką 
kurierską. 

7. Dowodem wpłynięcia wniosku jest pieczęć Referatu ds. Wyboru, umieszczona  
na dokumentacji, opatrzona podpisem i datą. Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie 
rejestracji z datą oraz podpisem przyjmującego. 

8. Wnioski podmiotów ubiegających się o dofinansowanie, które do godziny 16.00 w dniu 
zamknięcia naboru, określonym w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4, nie zostały 
zarejestrowane, lecz zostały dostarczone do Referatu ds. Wyboru, zostaną opatrzone 
pieczęcią Referatu ds. Wyboru. Wnioski takie będą rejestrowane po godzinie 16.00, 
do momentu zarejestrowania wszystkich opieczętowanych wniosków.  

9. Wnioski, które zostaną dostarczone do Referatu ds. Wyboru w terminie innym niż 
określony w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 4, w szczególności wnioski dostarczone 
w dniu zamknięcia naboru po godzinie 16.00, nie podlegają rejestracji. W przypadku 
omyłkowej rejestracji, wnioski te nie będą rozpatrywane. 

 

§ 12 

Forma składania wniosków o dofinansowanie i załączników 

1. Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pomocą Regionalnego Systemu 
Informatycznego (RSI), dostępnego za pośrednictwem strony internetowej 
www.mcp.malopolska.pl. W tym celu każdy Wnioskodawca powinien założyć własne 
konto użytkownika w RSI.  

2. Z uwagi na fakt wypełniania wniosku poprzez aplikację internetową niedozwolone jest 
wypełnianie wniosku w innej formie elektronicznej, odręcznie, jak również nanoszenie w ten 
sposób poprawek (wzór wniosku o dofinansowanie wraz z wzorami załączników wypełnianych 
przez Wnioskodawcę stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

3. Przed rozpoczęciem wypełniania dokumentacji projektowej Wnioskodawca ma obowiązek 
zapoznać się z Instrukcją (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). 

4. Dokumentację projektową należy wypełnić w języku polskim (nie dotyczy nazw własnych). 

5. Wnioskodawca po wypełnieniu wniosku za pomocą RSI, powinien dokonać walidacji, czyli 
elektronicznej weryfikacji jego kompletności. Po walidacji wniosek ten – przy 
wykorzystaniu funkcji "Wyślij do urzędu" – należy przesłać do IP II i dopiero wówczas 
wydrukować i podpisać. Wniosek zawierający błędy nie może zostać przesłany do 
rejestracji i oceny.  

6. Nabór i rejestracja wniosków prowadzona jest przez Referat ds. Wyboru. 

7. Wnioskodawca w ramach konkursu może złożyć wyłącznie jeden wniosek  
o dofinansowanie. W przypadku zarejestrowania kolejnych wniosków tego samego 
Wnioskodawcy ocenie podlegać będzie wyłącznie wniosek zarejestrowany jako pierwszy  
(o niższym numerze). 

8. W trakcie trwania naboru oraz oceny, Wnioskodawca może wycofać złożony przez siebie 
wniosek. W takim przypadku konieczne jest złożenie stosownej informacji w formie 
pisemnej do siedziby MCP. Wycofanie wniosku w trakcie trwania naboru umożliwia 
Wnioskodawcy ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie (w terminie określonym  
w § 11 niniejszego Regulaminu). W takiej sytuacji wniosek wycofany nie będzie 
traktowany jako złożony. 

9. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach wraz ze wszystkimi 
wymaganymi załącznikami określonymi w Instrukcji.  

10. Złożony wniosek podlega rejestracji w RSI. System automatycznie nadaje mu numer oraz 
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generuje potwierdzenie rejestracji, które wydawane jest Wnioskodawcy przez pracownika 
MCP przyjmującego wniosek wraz z datą złożenia oraz podpisem. Potwierdzenie 
rejestracji wniosku dostarczonego do MCP przez posłańca zostanie przekazane 
Wnioskodawcy przez tegoż posłańca. W przypadku dostarczenia wniosku listem 
poleconym lub przesyłką kurierską potwierdzenie takie zostanie wysłane na adres lub 
numer faksu, wskazany we wniosku. 

11. Jeden egzemplarz wniosku, biznesplanu oraz załączników wypełnianych przez 
Wnioskodawcę składany jest w oryginale. Drugi egzemplarz może zostać złożony w wersji 
powielonej, przy czym kopie wszystkich dokumentów (w tym załączniki) muszą być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną. W przypadku 
dokumentu składającego się z więcej niż jednej strony dopuszcza się możliwość jego 
potwierdzenia za zgodność z oryginałem, np. z zastosowaniem zapisu na pierwszej 
stronie: "potwierdzam zgodność z oryginałem od str. ... do str. ...". 

12. Wniosek oraz załączniki należy złożyć w formacie A4, wyłącznie w wersji papierowej. 

13. Suma kontrolna, która widnieje na wszystkich egzemplarzach wersji papierowej 
składanego wniosku, musi być tożsama z sumą kontrolną wersji elektronicznej, 
wygenerowanej w RSI. W przypadku niezgodności sumy kontrolnej wniosek nie zostanie 
zarejestrowany, a w przypadku omyłkowej rejestracji wniosek nie będzie rozpatrywany. 
Nie będzie podlegał rejestracji również wniosek, na którego wersji papierowej widnieje 
oznaczenie "wydruk próbny". 

14. Oryginał wniosku musi być podpisany w części I przez Wnioskodawcę lub osobę 
upoważnioną (osoby upoważnione) do jego reprezentowania. Ze względu na 
generowanie sumy kontrolnej przez RSI nie ma obowiązku parafowania każdej strony 
wniosku. 

15. Biznesplan – musi być wypełniony elektronicznie na formularzu stanowiącym Załącznik  
nr 1 do wniosku. Niedozwolone jest wypełnianie biznesplanu odręcznie, jak również 
nanoszenie w ten sposób poprawek. Biznesplan musi być parafowany na każdej stronie 
przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną (osoby upoważnione) do reprezentowania 
Wnioskodawcy. Te same osoby muszą złożyć podpisy pod oświadczeniami w części  
G biznesplanu. W przypadku, gdy o pomoc ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej, 
konieczne jest złożenie podpisu przez każdego z nich. 

16. Do wniosku muszą zostać dołączone wszystkie wymagane zakresem rzeczowym oraz 
charakterem projektu załączniki, wypełnione zgodnie z zapisami Instrukcji. 

17. Dokumentację projektową należy dostarczyć do MCP w jednolity sposób, według poniższych 
zasad: 

1) każdy komplet dokumentacji projektowej (wniosek z załącznikami) powinien 
być umieszczony w odrębnym skoroszycie; 

2) wniosek oraz załączniki muszą być umieszczone w skoroszycie w taki sposób, aby 
możliwy był łatwy dostęp do wszystkich dokumentów, niepowodujący ich zniszczenia 
lub uszkodzenia; 

3) załączniki należy umieścić w skoroszycie według kolejności ustalonej w Instrukcji; 
wszystkie załączniki powinny być ponumerowane; 

4) w przypadku dostarczenia dodatkowych załączników, które nie są przewidziane 
w Instrukcji, należy umieścić stosowną informację we wniosku oraz nadać tym 
dokumentom kolejne numery, zachowując przyjętą numerację załączników; 

5) w przypadku, gdy dokumentacja projektowa ma dużą objętość, dopuszcza się złożenie 
wniosku wraz z załącznikami w innej formie, np. w segregatorze; z uwagi na objętość 
dokumentacji zalecany jest wydruk dwustronny. 
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§ 13 

Pomoc publiczna  

1. Wsparcie udzielane średnim przedsiębiorcom w ramach Działania 2.1 Schemat A będzie 
stanowiło pomoc publiczną. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 może mieć charakter pomocy de minimis lub 
regionalnej pomocy inwestycyjnej. 

3. Przez pomoc de minimis należy rozumieć pomoc przyznaną na podstawie właściwych 
przepisów Rozporządzenia Komisji (UE), o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 6 oraz na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 
pkt. 14 niniejszego Regulaminu. 

4. Przez regionalną pomoc inwestycyjną należy rozumieć pomoc publiczną przyznaną na 
podstawie właściwych przepisów Rozporządzenia Komisji (UE), o którym mowa w § 4 ust. 
1 pkt. 5, w szczególności art. 13 tego Rozporządzenia oraz na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 13.  

5. Wsparcie w formie pomocy publicznej może zostać udzielone wyłącznie na projekty, 
realizowane w województwie małopolskim, które przyczyniają się do rozwoju 
gospodarczego i społecznego regionu.  

6. W ramach projektu Wnioskodawca musi przypisać poszczególnym kosztom właściwą 
formę pomocy publicznej wskazaną w ust. 2. Zaleca się, by wszystkie koszty inwestycyjne 
w ramach projektu zostały objęte jednym rodzajem pomocy.  

7. W przypadku wnioskowania o pomoc de minimis należy mieć na względzie, iż: 

1) Pomoc de minimis może być udzielana przedsiębiorcom działającym we wszystkich 
sektorach z wyłączeniem przypadków wymienionych w art. 1 Rozporządzenia Komisji 
(UE), o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 6 niniejszego Regulaminu; 

2) Pomoc de minimis jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 5 
Rozporządzenia Komisji (UE), o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 6 niniejszego 
Regulaminu; 

3) Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy określa 
się na podstawie art. 3 ust. 2-9 Rozporządzenia Komisji (UE), o którym mowa w § 4 
ust. 1 pkt. 6 niniejszego Regulaminu; 

4) Wnioskodawca ma obowiązek przedłożyć: 

- kopie zaświadczeń o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości pomocy 
de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, dotyczące bieżącego 
roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych; 

- aktualny Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis. Wzór Formularza stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów,  
o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 15 niniejszego Regulaminu. 

8. W przypadku wnioskowania o regionalną pomoc inwestycyjna należy mieć na 
względzie, iż: 

1) Wsparcie nie może zostać udzielone w przypadkach wymienionych w art. 1 ust 2-5 
oraz w art. 13 Rozporządzenia Komisji (UE), o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 6 
niniejszego Regulaminu.  

2) Regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielana w odniesieniu do inwestycyjnych 
kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją inwestycji początkowej; 

3) Regionalna pomoc inwestycyjna nie może być udzielana na inwestycję prowadzącą 
wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych; 
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4) W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty 
kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej  
z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat 
obrotowych. 

5) W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty 
kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie 
wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym 
rozpoczęcie prac; 

6) Wnioskodawca ma obowiązek przedłożyć aktualny Formularz informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub 
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Wzór Formularza stanowi załącznik 
do Rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 16 niniejszego 
Regulaminu. 

9. Wsparcie nie może zostać udzielone ani wypłacone przedsiębiorstwom, na których ciąży 
obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej 
taką pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem z prawem oraz rynkiem wewnętrznym. 

10. Pomoc udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych podlega 
sumowaniu z każdą inną pomocą, pomocą de minimis oraz pomocą z budżetu Unii 
Europejskiej, udzieloną przedsiębiorcy, niezależnie od jej formy i źródła. 

11. Niespełnienie kryteriów narzuconych regułami programu pomocy publicznej, skutkować 
będzie odmową przyjęcia projektu do dofinansowania lub odmową uznania wydatków za 
kwalifikowane. 

 

§ 14 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie 

1. W ramach niniejszego konkursu dla Działania 2.1 Schemat A „Bezpośrednie wsparcie 
inwestycji w MŚP” o wsparcie mogą występować podmioty, które na dzień złożenia 
wniosku prowadzą działalność gospodarczą oraz posiadają status średniego 
przedsiębiorstwa, określony zgodnie z zasadami opisanymi w § 15. 

2. Wnioskodawca, ubiegając się o dofinansowanie, zobowiązany jest do sprawdzenia czy 
jego projekt kwalifikuje się do współfinansowania ze środków MRPO. Podstawowym 
dokumentem wskazującym na rozgraniczenie obszarów działania pomiędzy 
poszczególnymi programami operacyjnymi jest Linia demarkacyjna, o której mowa w § 4 
ust. 1 pkt. 21 Regulaminu. Przestrzeganie jej zapisów ma na celu uniknięcie 
wielokrotnego finansowania tego samego typu projektów ze środków europejskich.  

3. Ze wsparcia w ramach konkursu dla średnich przedsiębiorstw wyłączeni są 
Wnioskodawcy, którzy: 

1) są ubezpieczeni w KRUS; 

2) mają możliwość uzyskania komplementarnego wsparcia w ramach Programu 
Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów 
rybackich w latach 2007-2013; 

3) przed upływem ustalonego okresu karencji (1 rok) rozpoczęli działalność gospodarczą 
wskutek uzyskania wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(warunek dotyczy projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013); 

4) realizują projekt, który, zgodnie z zapisami § 16, nie kwalifikuje się do wsparcia  
w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO. 
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§ 15 

Zasady określania statusu średniego przedsiębiorstwa 

1. Za średnie przedsiębiorstwo uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nie będącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 
prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy, 
o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 9, wpisaną odpowiednio do Ewidencji Działalności 
Gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub rejestru 
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, która dodatkowo: 

1) zatrudnia mniej niż 250 osób oraz 

2) osiąga roczne obroty na poziomie nie przekraczającym 50 mln euro i/lub roczną sumę 
bilansową na poziomie nie przekraczającym 43 mln euro, oraz 

3) nie zalicza się jednocześnie do kategorii małego przedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa 
zatrudniającego mniej niż 50 osób i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 mln euro.  

2. Dane, stosowane do określenia liczby personelu i kwot finansowych, dotyczą ostatniego 
zamkniętego okresu obrachunkowego oraz obliczane są w skali rocznej począwszy od 
dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.  

3. Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdziło, że  
w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe, albo spadło 
poniżej pułapów kwalifikujących podmiot do kategorii średniego przedsiębiorstwa, utrata 
statusu nastąpi wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów 
obrachunkowych. 

4. W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie zostały 
jeszcze zatwierdzone, odpowiednie dane pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej 
wierze w trakcie roku obrotowego.  

5. Wyrażone w euro pułapy finansowe, o których mowa ust. 1, pkt. 2) i 3), przelicza się na 
złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu 
roboczym roku obrotowego, wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy. 

6. Liczba personelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), czyli liczbie 
pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego 
przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnionego roku referencyjnego. 
Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym 
wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników 
sezonowych obliczana jest jako część ułamkowa RJP. 

7. Do personelu przedsiębiorstwa zalicza się: 

1) pracowników, 

2) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na 
mocy prawa krajowego, 

3) właścicieli – kierowników, 

4) partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących  
z niego korzyści finansowe. 

Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub 
szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Nie wlicza się również czasu trwania 
urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego. 

8. Ustalając dane dotyczące zatrudnienia i finansów, należy uwzględnić również powiązania 
osobowe i kapitałowe z innymi podmiotami, przedstawione w Instrukcji – w opisie do 
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załącznika nr 12 do wniosku, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE), o którym 
mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5 oraz Zalecenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 23. 

9. Przydatne przy określeniu statusu przedsiębiorstwa mogą być informacje zamieszczone 
na stronie internetowej www.mcp.malopolska.pl w zakładce: „Definicja MŚP”.  

10. Status przedsiębiorstwa poddawany jest ponownej weryfikacji na etapie podpisywania 
umowy o dofinansowanie. 

 

§ 16 

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu 

1. Do przykładowych rodzajów projektów, które mogą być realizowane w ramach Działania 
2.1 Schemat A, zalicza się projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność 
przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez: 

1) rozbudowę i zakup przedsiębiorstwa; 

2) działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji lub procesu 
produkcyjnego; 

3) zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na 
sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP; 

4) unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności 
gospodarczej przedsiębiorstwa; 

5) zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług; 

6) modernizację środków produkcji. 

2. W ramach jednego wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca może realizować wyłącznie 
jeden projekt. 

3. Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa małopolskiego. 

4. Zakończenie rzeczowo - finansowe projektu musi nastąpić najpóźniej do  
31 grudnia 2015 r. 

5. W przypadku Wnioskodawcy, którego miejsce zamieszkania albo siedziba znajduje się na 
terenie województwa małopolskiego, możliwe jest wykorzystanie produktów projektu poza 
granicami województwa, w przypadku, gdy opisany w dokumentacji projektowej charakter 
działalności usługowej przedsiębiorstwa ma zasięg ponadregionalny, a produkty projektu 
będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia tych usług. 

6. W przypadku Wnioskodawcy, który posiada miejsce zamieszkania albo siedzibę poza 
granicami województwa małopolskiego, warunkiem niezbędnym do uznania projektu za 
kwalifikowany jest oprócz spełnienia wymagań określonych w Krajowych wytycznych, 
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 19 i Podręczniku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 20, 
zagwarantowanie przez Wnioskodawcę, iż produkty projektu nie będą wykorzystywane 
poza granicami administracyjnymi województwa małopolskiego. 

7. Ze wsparcia w ramach konkursu wyłączone są projekty średnich przedsiębiorstw: 

1) dotyczące branży handlu detalicznego lub hurtowego; 

2) dotyczące branży turystycznej, które kwalifikują się do wsparcia w ramach innych 
działań MRPO lub innych programów; 

3) polegające na wspólnych przedsięwzięciach technicznych i organizacyjnych, których 
celem jest realizacja procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujące 3 lub 
więcej MŚP; 
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4) kwalifikujące się do innych działań MRPO, w szczególności do Działania 2.1.B, 2.2.A, 
2.2.B, 3.1 oraz 7.2; 

5) kwalifikujące się zgodnie z Linią demarkacyjną, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 21 
Regulaminu, do innych programów operacyjnych.  

 

§ 17 

Kwalifikowalność wydatków 

1. Wydatki w projekcie, w odniesieniu do których obliczane będzie dofinansowanie, muszą 
spełnić wymogi określone w Podręczniku, o którym mowa w § 4 ust. 20, w szczególności: 

1) muszą zostać poniesione przez Wnioskodawcę w okresie realizacji projektu, przy czym 
nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie; 

2) muszą być niezbędne do realizacji projektu; 

3) muszą być efektywne, racjonalne i oszczędne; 

4) muszą spełniać wymogi dotyczące pomocy publicznej. 

2. W projekcie inwestycyjnym w ramach niniejszego konkursu do wydatków kwalifikowanych 
można zaliczyć wyłącznie zakup nowych środków trwałych wraz z instalacją, przy czym 
leasing, jako forma finansowania wydatków, jest niedopuszczalny. 

3. W projektach inwestycyjnych w ramach niniejszego konkursu do wydatków 
kwalifikowanych nie można zaliczyć kosztów robót budowlanych w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1409). 

4. W ramach Działania 2.1 Schemat A do dofinansowania nie kwalifikują się wydatki 
poniesione w ramach transakcji pomiędzy małżonkami bez względu na rodzaj 
małżeńskiego ustroju majątkowego oraz formę prowadzonej działalności gospodarczej 
(dotyczy to również sytuacji kiedy jeden z małżonków nie prowadzi działalności 
gospodarczej), jak też wydatki poniesione w ramach transakcji pomiędzy osobami 
powiązanymi ze sobą węzłem pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia 
włącznie. 

5. Szczegółowe zasady oraz informacje na temat kwalifikowalności wydatków dostępnego na 
stronie internetowej www.mcp.malopolska.pl. 

 

§ 18 

 Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie 

1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego 
konkursu wynosi 8 473 035,30 EURO (słownie euro: osiem milionów czterysta 
siedemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści pięć 30/100), w tym wkład środków unijnych: 7 202 
080,00 EURO (słownie euro: siedem milionów dwieście dwa tysiące osiemdziesiąt 
00/100) oraz wkład środków z budżetu państwa, stanowiący uzupełnienie do wkładu 
unijnego w przypadku projektów, w których nie występuje inny krajowy wkład publiczny: 
1 270 955,30  EURO (słownie euro: jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy 
dziewięćset pięćdziesiąt pięć 30/100). 

2. Ww. kwoty przelicza się na złote, przy uwzględnieniu kursu księgowego publikowanego 
na stronie: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html 
z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) 
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji 
środków wspólnotowych. Na dzień ogłoszenia konkursu szacowana kwota 

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html
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dofinansowania konkursu wynosi 8 580 020,87 PLN (słownie złotych: osiem milionów 
pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia 87/100). Wielkość środków możliwych do 
zaangażowania w danym miesiącu w celu podpisania umów o dofinansowanie będzie 
aktualizowana zgodnie z wyżej wymienioną metodą. Kwota środków przeznaczonych na 
dofinansowanie konkursu może ulec zwiększeniu o wynikającą z algorytmu „L” wartość 
oszczędności wygenerowanych w ramach Działania 2.1 Schematu A MRPO. Wielkość 
środków możliwych do zaangażowania w danym miesiącu w celu podpisania umów o 
dofinansowanie będzie przeliczana z uwzględnieniem aktualnej na dany miesiąc kwoty 
dostępnych środków do zakontraktowania, obliczonej zgodnie z algorytmem „L” 
wskazanym w Załącznikach nr 1i 1a do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa 
Małopolskiego. 

3. Kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w momencie utworzenia listy 
projektów wybranych do dofinansowania, o której mowa w § 19 ust. 34, obliczoną zgodnie 
z ust. 2 niniejszego paragrafu, pomniejsza się o 5%, w celu przeznaczenia tej części 
alokacji na zapewnienie finansowania projektów, które zostaną pozytywnie ocenione na 
skutek ponownej oceny po zastosowaniu środków odwoławczych, opisanych w § 21. 
Rezerwa ta jest uruchamiana po zakończeniu oceny wszystkich wniosków przywróconych 
do oceny na skutek pozytywnego rozstrzygnięcia protestów przez IZ MRPO. 

4. Maksymalny udział dofinansowania MRPO w wydatkach kwalifikowanych dla 
pojedynczego projektu inwestycyjnego średniego przedsiębiorcy musi być zgodny  
z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie 
ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 - 2020 (Dz. U. 2014 r., poz. 878).  
W przypadku niniejszego konkursu wynosi on 30%, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych (do 35%) dla 
przedsiębiorcy, którego projekt jest zlokalizowany na terenie powiatu o wskaźniku 
przedsiębiorczości (mierzonym na poziomie powiatu) niższym niż 75% średniej dla 
województwa małopolskiego. Zalicza się do nich następujące powiaty: brzeski, 
dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, proszowicki, tarnowski. 

6. Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi 70%. Wkład ten może zostać obniżony  
o 5 punktów procentowych dla podmiotów, których projekty zlokalizowane są na terenie 
powiatów wymienionych w ust. 5. 

7. W Działaniu 2.1 Schemat A w ramach konkursu dla średnich przedsiębiorstw została 
określona minimalna i maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na jeden projekt:  

1) minimalna kwota wsparcia – 200 000 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100),  

2) maksymalna kwota wsparcia – 2 000 000 PLN (słownie złotych: dwa miliony 00/100). 

8. W przypadku wnioskowania o pomoc de minimis, maksymalna wartość wsparcia, 
udzielona jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć na dzień podpisania umowy  
o dofinansowanie kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro brutto, łącznie 
z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez to przedsiębiorstwo w okresie 
bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych.  

W przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie 
drogowego transportu towarów maksymalna wartość wsparcia nie może przekroczyć 
kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro brutto łącznie z wartością innej pomocy de 

minimis uzyskanej w tym samym okresie.  

Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu 
towarów, a także inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się pułap wynoszący 
200 tys. euro, to w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap wynoszący 200 
tys. euro, pod warunkiem, że przedsiębiorca zapewni – za pomocą odpowiednich środków, 
takich jak rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów – by korzyść dotycząca 
działalności w zakresie drogowego transportu towarów nie przekraczała 100 tys. euro oraz 
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by pomoc de minimis nie była wykorzystywana na nabycie pojazdów przeznaczonych do 
transportu drogowego towarów. 

9. W ramach Działania 2.1 Schemat A płatności na rzecz Beneficjentów następują poprzez 
refundację poniesionych w ramach projektu wydatków. 

10. Beneficjent, korzystający ze środków otrzymanych w ramach Działania 2.1 Schemat A, 
zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu w okresie co najmniej 3 lat od 
momentu jego zakończenia, zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE),  
o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2. 

 

 

Rozdział III 

Procedura wyboru projektu w ramach konkursu 

§ 19  

Zasady wyłaniania projektów do dofinansowania 

1. Każdy zarejestrowany wniosek podlega ocenie formalnej oraz w przypadku wniosków, 
które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej - ocenie merytorycznej. 

2. Ocena wniosku prowadzona jest na podstawie Kryteriów wyboru projektów, przyjętych 
przez Komitet Monitorujący MRPO Uchwałą nr 26/08 z dnia 22 lutego 2008 r. z późn. zm. 
Kryteria znajdują się w załączniku nr 4 do Uszczegółowienia MRPO, o którym mowa w § 4 
ust. 1 pkt. 18 Regulaminu. 

3. Ocena formalna jest oceną w systemie logicznym (tak/nie) i jest przeprowadzana przez 
dwóch pracowników Referatu ds. Wyboru z wykorzystaniem szczegółowej karty oceny 
formalnej, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

4. Kryteriami oceny formalnej w ramach Działania 2.1 Schemat A są: 

1) warunki wstępne; 

2) kwalifikowalność Beneficjenta; 

3) kwalifikowalność projektu; 

4) kompletność i poprawność wniosku. 

5. W przypadku, gdy w trakcie oceny formalnej wniosek lub załączone do niego dokumenty 
wymagają wyjaśnień, uzupełnienia lub poprawy IOK wzywa Wnioskodawcę do złożenia 
wyjaśnień, uzupełnienia lub poprawy wniosku, bądź załączonej do niego dokumentacji. 

6. Wezwanie Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia lub poprawy dokumentacji 
projektowej następuje w formie pisemnej – listem zwykłym priorytetowym oraz w formie 
elektronicznej – faksem lub poprzez pocztę e-mail. 

7. Wnioskodawca składa wyjaśnienia bądź dokonuje uzupełnienia lub poprawy dokumentacji  
w terminie wskazanym przez IOK, co do zasady nie krótszym niż 5 dni roboczych, 
liczonych z początkiem następnego dnia od daty doręczenia, za pośrednictwem faksu lub 
e-maila, wezwania do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia lub poprawy dokumentacji.  
Za moment doręczenia wezwania do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia lub poprawy 
dokumentacji uznaje się: 

1) w przypadku faksu – dzień uzyskania raportu potwierdzającego pomyślne przesłanie 
informacji na numer faksu podany we wniosku; 

2) w przypadku poczty e-mail – dzień przyjęcia informacji na serwer elektronicznego 
konta pocztowego wskazanego we wniosku. 
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8. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest zapewnienie działającego faksu i wskazanie we 
wniosku prawidłowego numeru faksu i/lub adresu e-mail. Odpowiedzialność za brak 
zapewnionego przynajmniej jednego skutecznego kanału szybkiej komunikacji leży po 
stronie Wnioskodawcy. 

9. Po złożeniu wyjaśnień, dokonaniu uzupełnień lub poprawy wniosek jest poddawany 
ponownej ocenie formalnej, której wynik ma charakter ostateczny. 

10. Ocena formalna dokonywana jest w terminie do 45 dni kalendarzowych od daty 
zamknięcia naboru. Okres ten obejmuje pierwszą ocenę formalną, termin przeznaczony 
na uzupełnienie braków w dokumentacji przez Wnioskodawcę oraz drugą ocenę formalną.  

11. W uzasadnionych przypadkach termin oceny formalnej może zostać wydłużony decyzją 
Dyrektora MCP. Informacja o przedłużeniu oceny wraz ze wskazaniem terminu jej 
zakończenia zostanie opublikowana na stronie internetowej www.mcp.malopolska.pl. 

12. W wyniku pierwszej oceny formalnej wniosek jest odsyłany do uzupełnienia (za 
pośrednictwem RSI), odrzucany bądź przekazany do oceny merytorycznej. 

13. Uzupełnieniu nie będą podlegać w szczególności projekty: 

1) których wniosek i/lub biznesplan nie zostały podpisane przez uprawnioną 
osobę/uprawnione osoby;  

2) które nie zawierają biznesplanu, stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku; 

3) które nie zawierają informacji umożliwiających określenie celu i zakresu rzeczowego 
projektu, 

4) w których informacje dotyczące przedmiotu i zakresu rzeczowego projektu, zawarte we 
wniosku i/lub biznesplanie są niekompletne, a uzupełnienie wiązałoby się  
w rzeczywistości z wypełnieniem pierwotnie pustych pól; 

5) które nie spełniają wymogu minimalnej kwoty dofinansowania, określonej w § 18  
ust. 7 pkt. 1; 

6) które nie spełniają definicji projektu, określonej w § 5 ust. 21. 

14. Uzupełnienie dokumentacji oznacza złożenie 2 egzemplarzy pełnej wersji wniosku  
o dofinansowanie lub załączników, zgodnie z uwagami przekazanymi w piśmie 
do Wnioskodawcy. 

15. Uzupełnieniu lub poprawie mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane do uzupełnienia 
przez IP II. Jeżeli wprowadzane zmiany wywołają konieczność dokonania kolejnych 
zmian, w takich przypadkach należy wprowadzić dodatkowe zmiany do wniosku  
oraz załączonej do niego dokumentacji, jak również przekazać na piśmie informację o ich 
wprowadzeniu wraz z uzasadnieniem. 

16. Złożone w wyniku uzupełnienia dokumenty podlegają ponownej ocenie formalnej, zgodnie  
z zasadami obowiązującymi dla pierwszej oceny formalnej. 

17. W wyniku stwierdzenia podczas drugiej oceny formalnej: 

1) drobnych uchybień lub oczywistych, drobnych błędów w wypełnionych formularzach 
załączników nie wpływających na treść merytoryczną projektu, a wymagających 
korekty lub uzupełnienia - IOK wzywa Wnioskodawcę do korekty załączników lub 
uzupełnienia paraf/pieczęci; 

2) nowych okoliczności mogących mieć znaczenie dla oceny formalnej – IOK może 
wezwać Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień; 

3) drobnych uchybień lub błędów we wniosku nie wpływających na treść merytoryczną 
projektu – zostanie on oceniony pozytywnie na etapie oceny formalnej i przekazany do 
oceny merytorycznej.  
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18. W wyniku drugiej oceny formalnej wniosek jest przekazywany do oceny merytorycznej 
albo odrzucany. W przypadku odrzucenia wniosku Wnioskodawca zostanie 
poinformowany pisemnie o przyczynie negatywnej oceny projektu i możliwości złożenia 
protestu.  

19. W przypadku akceptacji wniosku pod względem formalnym zostaje on zarejestrowany  
w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI).  

20. Ocena merytoryczna składa się z dwóch etapów: 

1) oceny technicznej, 

2) właściwej oceny merytorycznej. 

21. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów, której skład, 
powołanie i funkcjonowanie określa odrębna uchwała Zarządu Województwa 
Małopolskiego. 

22. Ocena merytoryczna dokonywana jest z wykorzystaniem karty oceny merytorycznej (wzór 
karty stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu). 

23. Ocena techniczna ma na celu sprawdzenie opracowanej przez Wnioskodawcę 
dokumentacji pod kątem spełnienia kryteriów technicznych. Ocena techniczna jest oceną 
logiczną (tak/nie). Niespełnienie jednego z warunków powoduje odrzucenie wniosku 
z dalszej procedury.  

24. Kryteriami oceny technicznej w ramach Działania 2.1 Schemat A są: 

1) kwalifikowalność kosztów, 

2) wykonalność finansowa i prawidłowość przygotowania analiz finansowych, 

3) zgodność projektu z przepisami w zakresie ochrony środowiska, 

4) charakterystyka projektu pod kątem jego szczegółowej oceny.  

25. W ramach kryterium kwalifikowalności kosztów, na etapie oceny technicznej, KOP ma 
prawo obniżyć kwotę wydatków kwalifikowanych maksymalnie o 10%, w przypadku gdy 
stwierdzi, iż niektóre ze wskazanych przez Wnioskodawcę wydatków nie kwalifikują się do 
wsparcia. W takiej sytuacji do Wnioskodawcy kierowana jest w formie pisemnej (listem 
zwykłym priorytetowym) oraz elektronicznej (faksem lub pocztą e-mail) informacja 
z propozycją obniżenia dofinansowania. 

26. Po otrzymaniu stanowiska Wnioskodawcy w sprawie obniżenia kwoty lub po upływie 
wyznaczonego terminu KOP (eksperci oceniający wniosek) podejmuje ostateczną 
decyzję. 

27. Właściwa ocena merytoryczna jest oceną punktową. 

28. Kryteria stosowane podczas właściwej oceny merytorycznej projektów średnich 
przedsiębiorstw przedstawiają się następująco: 

1) potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu,  

2) lokalizacja projektu3, 

3) zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu, 

                                                 
3 Punktacja na podstawie wskaźnika przedsiębiorczości wg powiatów w stosunku do średniej wojewódzkiej 

przedstawia się następująco: 
wskaźnik poniżej 60 % - 4 pkt.: powiaty: dąbrowski, tarnowski; 
wskaźnik od 60 % do 75 % - 3 pkt.: powiaty: brzeski, gorlicki, nowosądecki, limanowski i, proszowicki; 
wskaźnik od 75 % do 90 % - 2 pkt.: powiaty: bocheński, nowotarski, miechowski, oświęcimski, suski, chrzanowski; 
wskaźnik od 90 % do 105 % - 1 pkt: powiaty: myślenicki, Miasto Tarnów, wadowicki, olkuski, krakowski, wielicki; 
wskaźnik powyżej 105 % - 0 pkt.: powiaty: Miasto Nowy Sącz, powiat tatrzański, Miasto Kraków.  
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4) innowacyjny charakter projektu, 

5) realizacja polityk horyzontalnych UE, 

6) zatrudnienie, 

7) gotowość projektu do realizacji. 

29. Ocena techniczna i właściwa ocena merytoryczna przeprowadzane są w terminie do  
45 dni kalendarzowych od zakończenia oceny formalnej wszystkich zarejestrowanych 
wniosków. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony decyzją 
Dyrektora MCP. Informacja o przedłużeniu oceny wraz ze wskazaniem terminu jej 
zakończenia zostanie opublikowana na stronie internetowej MCP. 

30. Gdy dokumentacja wymaga złożenia wyjaśnień, dokonania uzupełnienia lub poprawy, 
KOP wzywa Wnioskodawcę jednokrotnie w trakcie oceny technicznej i/lub jednokrotnie  
w trakcie właściwej oceny merytorycznej do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia lub poprawy 
dokumentacji – w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, liczonych z początkiem 
następnego dnia od daty doręczenia faksu lub wiadomości e-mail, zgodnie z warunkami 
określonymi w ust. 7. W takim przypadku konieczne jest dostarczenie dokumentów/ 
wyjaśnień w dwóch egzemplarzach. W wyniku stwierdzenia podczas oceny merytorycznej 
nowych okoliczności mogących mieć znaczenie dla oceny, KOP może wezwać 
Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień – dodatkowe wyjaśnienia należy 
dostarczyć na zasadach opisanych powyżej. 

31. Po przeprowadzeniu każdego etapu oceny projektów Wnioskodawca jest pisemnie 
informowany o wynikach poszczególnych etapów oceny jego projektu wraz z podaniem 
otrzymanej punktacji lub informacji o spełnieniu bądź niespełnieniu kryteriów wyboru 
projektów. Informacja ta zawiera uzasadnienie oceny, a w przypadku gdy ocena jest 
negatywna – także pouczenie o możliwości wniesienia protestu, w trybie i na zasadach 
określonych w § 21. Dodatkowo po zakończeniu każdego etapu oceny, na stronie 
internetowej MCP zostanie opublikowane:  

1) w przypadku oceny formalnej – zbiorcze zestawienie listy wniosków, które zostały 
ocenione pozytywnie w wyniku oceny formalnej; 

2) w przypadku oceny merytorycznej – zbiorcze zestawienie wyników oceny 
merytorycznej. 

32. Projekt podlega odrzuceniu w szczególności, gdy: 

1) nie spełni wymogów formalnych, z zastrzeżeniem ust. 17;  

2) uzupełniony wniosek lub załączona dokumentacja, jak również dodatkowe wyjaśnienia, 
nie zostaną złożone w określonym terminie; 

3) pomimo uzupełnienia wniosku lub załączonej dokumentacji, stwierdzone zostaną błędy, 
bądź jeśli dodatkowe wyjaśnienia na piśmie są niewystarczające; 

4) Wnioskodawca wprowadzi zmiany we wniosku lub załączonej dokumentacji bez 
przedstawienia dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie; 

5) zostanie oceniony negatywnie na etapie oceny technicznej; 

6) na etapie właściwej oceny merytorycznej uzyska poniżej 60% maksymalnej liczby 
punktów. 

33. Informacja o odrzuceniu projektu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o możliwości 
złożenia protestu przekazywana jest w formie pisemnej listem poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru. 

34. Wybór projektów dokonywany jest przez Zarząd Województwa Małopolskiego w formie 
uchwały, wskazującej projekty wybrane do dofinansowania, tworzące listę podstawową 
projektów o sumarycznej kwocie dofinansowania nie wyższej niż alokacja dostępna  
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w dniu dokonania wyboru oraz, opcjonalnie, listę rezerwową, w terminie 14 dni 
kalendarzowych od zakończenia właściwej oceny merytorycznej wszystkich wniosków. Na 
ww. listach umieszczone są wyłącznie projekty, które uzyskały na etapie oceny 
merytorycznej co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.  

35. Publikacja na stronie www.mcp.malopolska.pl aktualnej listy podstawowej i opcjonalnie 
listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania (ze wskazaniem numeru 
wniosku, nazwy Wnioskodawcy, tytułu projektu i przyznanej kwoty dofinansowania) 
następuje w ciągu 5 dni roboczych od podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego. 

36. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu, tj. dokonania wyboru projektów, o którym 
mowa w ust. 34, przy założeniu dochowania wszystkich terminów dotyczących 
poszczególnych etapów oceny wniosków opisanych w niniejszym paragrafie, ustala się na 
lipiec 2015 r. 

37. Projekty wybrane do dofinansowania ułożone są w kolejności malejącej według 
przyznanych punktów. W przypadku projektów, które otrzymały taką samą liczbę punktów, 
o pierwszeństwie decyduje numer wniosku (na wyższej pozycji umieszczone są wnioski 
z niższym numerem, tj. złożone wcześniej). 

38. W przypadku stwierdzenia, iż dostępna alokacja pozwala na podpisanie umów 
w odniesieniu do projektów umieszczonych na liście rezerwowej, ZWM podejmuje decyzję 
o zmianie listy podstawowej projektów, o której mowa w ust. 34. Na liście podstawowej lub 
rezerwowej umieszczone zostaną, zgodnie z uzyskaną punktacją, również te projekty, 
które zostały przywrócone do oceny na skutek pozytywnego rozstrzygnięcia środka 
odwoławczego, złożonego przez Wnioskodawcę od negatywnej oceny wniosku. 

39. W przypadku projektów znajdujących się na liście rezerwowej, na etapie wpisywania ich 
na listę podstawową, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 38, przewiduje się 
możliwość obniżenia poziomu dofinansowania, stosownie do posiadanej puli wolnych 
środków. W takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do pisemnego 
potwierdzenia faktu wyrażenia zgody na obniżenie dofinansowania dla jego projektu.  
W razie braku zgody ze strony Wnioskodawcy projekt nie zostanie wpisany na listę 
podstawową. Wówczas na liście podstawowej będzie mógł zostać umieszczony kolejny 
projekt z listy rezerwowej. 

40. Projekty na liście rezerwowej ułożone są w kolejności malejącej według przyznanych 
punktów. W przypadku projektów o takiej samej punktacji zastosowanie ma zapis ust. 37. 

 

§ 20  

Procedura zawierania umów o dofinansowanie projektu 

1. Umowy o dofinansowanie podpisywane są wyłącznie w odniesieniu do projektów 
umieszczonych na liście podstawowej. 

2. Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest przez Dyrektora MCP, co do zasady 
w ciągu 30 dni od daty dokonania wyboru projektu przez ZWM lub od daty dostarczenia 
kompletnych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, 
wskazanych w piśmie o umieszczeniu projektu na liście podstawowej projektów 
wybranych do dofinansowania. Ze względu na comiesięczny wymóg przeliczania kwoty 
dostępnych środków do zakontraktowania zgodnie z algorytmem „L”, umowa może zostać 
zawarta wyłącznie w przypadku, gdy w danym miesiącu wartość środków możliwych do 
zakontraktowania jest wystarczająca. W przypadku, gdy w kolejnych miesiącach 
następujących po wyborze projektów do dofinansowania, okaże się, że ww. wartość 
środków jest niewystarczająca, umowy będą zawierane w kolejności wg daty wpływu do 
MCP kompletu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. 
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3. Dokumenty niezbędne do podpisania umowy powinny być dostarczone do MCP nie 
później niż w terminie 30 dni od otrzymania przez Wnioskodawcę pisma  
o wyborze jego projektu do dofinansowania. 

4. W przypadku projektów umieszczonych na liście podstawowej, o której mowa w § 19 ust. 
34 niniejszego Regulaminu, umowa nie może być podpisana w terminie późniejszym niż 
31 grudnia 2015 r. 

5. Procedura zawierania umów z Beneficjentami przewiduje sporządzenie trzech 
egzemplarzy umowy. Dwa egzemplarze podpisanej umowy pozostają w MCP, trzeci 
egzemplarz wraz z załącznikami do umowy (tj. pełną dokumentacją aplikacyjną  
i harmonogramem składania wniosków o płatność) zostaje przekazany Beneficjentowi. 
Umowa powinna być podpisana w siedzibie MCP. 

6. Data zawarcia umowy stanowi moment udzielania pomocy w rozumieniu przepisów 
ustawy, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 10 Regulaminu. W związku z powyższym, 
w przypadku zmian danych dotyczących uzyskanej pomocy publicznej lub mogących mieć 
znaczenie dla statusu Wnioskodawcy jako średniego przedsiębiorstwa (w stosunku do 
sytuacji przedstawionej na etapie złożenia wniosku), jest on zobowiązany poinformować o 
powyższym fakcie MCP przed podpisaniem umowy. Stosowne pismo przypominające o 
powyższym obowiązku wysyłane jest do Wnioskodawcy po zatwierdzeniu przez Zarząd 
Województwa listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania. 

7. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu4. 

 

 

Rozdział IV 

Procedura odwoławcza 
§ 21 

Środki odwoławcze 

1. Środkiem odwoławczym określonym w ustawie, o której mowa w § 4 ust 1 pkt. 7 
Regulaminu jest protest. Protest jest pisemnym wystąpieniem do IZ MRPO 
Wnioskodawcy o przeprowadzenie postępowania badającego prawidłowość dokonanej 
oceny, zakończonej wynikiem negatywnym, pod kątem jej zgodności z kryteriami wyboru 
projektów MRPO, zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący MRPO, opisanymi w 
Uszczegółowieniu MRPO, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 18 niniejszego Regulaminu, 
a także procedurami regulującymi proces oceny projektów oraz przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. 

2. Negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów 
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący, w ramach której projekt nie uzyskał 
minimum punktowego lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie 
może być zakwalifikowany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny 
lub też projekt uzyskał minimum punktowe lub spełnił kryteria wyboru projektów, 
umożliwiające zakwalifikowanie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest 
możliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach konkursu przeznaczonych na ten cel 
środków, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt. 3 ustawy wskazanej w § 4 ust. 1 pkt. 7 
Regulaminu. 

3. Procedura odwoławcza może być wszczęta w odniesieniu do negatywnego wyniku 

                                                 

4 W przypadku zmiany przepisów prawnych, w oparciu o które został opracowany wzór umowy, w szczególności w 

zakresie ustawy o finansach publicznych lub pomocy publicznej, MCP zastrzega możliwość wprowadzenia do 
podanego wzoru stosownych zmian. 
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oceny projektów, dokonywanej na poszczególnych etapach procedury oceny projektów. 
Zarzuty zawarte w proteście powinny dotyczyć naruszenia kryteriów oceny, naruszenia 
procedury dokonania oceny lub niezgodności oceny z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego.  

4. Wnioskodawca, którego projekt został oceniony negatywnie, uprawniony jest do złożenia 
protestu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnej informacji 
o negatywnej ocenie jego projektu.  

5. Termin na wniesienie protestu jest liczony od daty doręczenia informacji, o której mowa 
w ust. 4. Za moment otrzymania informacji uznaje się dzień doręczenia pisma za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

6. W przypadku niepodjęcia pisma przez Wnioskodawcę w zakresie ostatecznej oceny 
projektu, które zostało wysłane na adres wskazany we wniosku o dofinansowanie jako 
adres do korespondencji, uważa się za doręczone w terminie 14 dni od daty pierwszego 
awizowania pisma. 

7. Protest wnosi się bezpośrednio do Departamentu Zarzadzania Programami 
Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na adres: 30-552 
Kraków, ul. Wielicka 72 lub bezpośrednio do siedziby Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego na adres: 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56. W przypadku 
protestu w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, protest wnosi się na 
adres: protesty.mrpo@umwm.pl lub protesty.mrpo@malopolska.mw.gov.pl. Wniesienie 
protestu w formie elektronicznej może nastąpić również za pomocą profilu zaufanego 
ePUAP. O dochowaniu 14-dniowego terminu na wniesienie protestu decyduje data 
wpływu protestu do Departamentu Zarzadzania Programami Operacyjnymi lub siedziby 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Nadanie pisma w placówce 
pocztowej (analogicznie - przez kuriera) traktowane jest równoznacznie z jego 
wniesieniem; w takim przypadku decyduje data stempla pocztowego/dowodu nadania. 

8. Wniesiony protest podlega rozpatrzeniu przez Instytucję Zarządzającą MRPO, w imieniu 
której działa Dyrektor Departamentu Zarzadzania Programami Operacyjnymi, jak i każdy 
z osobna Zastępca Dyrektora Departamentu Zarzadzania Programami Operacyjnymi 
UMWM, działający na podstawie upoważnień Zarządu Województwa Małopolskiego. 
Czynności związane z rozpatrzeniem protestu wykonuje Zespół ds. Odwołań i Wsparcia 
Prawnego – Departament Zarzadzania Programami Operacyjnymi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (Instytucja Rozpatrująca Protest).  

9. Wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu procedury wyboru dla pozostałych projektów 
złożonych w konkursie. 

10. Protest powinien zawierać co najmniej: 

1) oznaczenie właściwej instytucji zarządzającej, do której jest wnoszony;  

2) dane Wnioskodawcy; 

3) numer wniosku o dofinansowanie; 

4) wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się 
nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;  

5) wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie 
przeprowadzonej oceny wraz z uzasadnieniem;  

6) podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, 
z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego 
umocowanie takiej osoby do działania w imieniu Wnioskodawcy.  

11. Wszystkie zarzuty Wnioskodawcy dotyczące danego etapu oceny powinny zostać ujęte 

mailto:protesty.mrpo@umwm.pl
mailto:protesty.mrpo@malopolska.mw.gov.pl
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w jednym proteście. W przypadku gdy zarzut dotyczy oceny więcej niż jednego kryterium 
w proteście należy wskazać wszystkie te kryteria.  

12. Wnioskodawca może złożyć protest przy użyciu wzoru protestu przygotowanego przez 
IZ MRPO, który został zamieszczony na stronie internetowej www.mcp.malopolska.pl 
w zakładce „Nabór wniosków/harmonogram naborów/procedura wyboru projektów”. 
W przypadku wniesienia protestu niezgodnego z ww. wzorem, o tym czy wniesione 
pismo jest protestem, decyduje treść pisma. 

13. Nie podlega rozpatrzeniu protest, który mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony: 

1) po terminie; 

2) przez podmiot inny niż wskazany w art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy, o której mowa w § 4 
ust. 1 pkt. 7 Regulaminu; 

3) do niewłaściwej instytucji; 

4) bez spełnienia wymogów określonych w ust. 10; 

5)  gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej, 
alokacja na realizację działania lub priorytet, zostanie wyczerpana. 

14. W przypadku pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, które kończy przedsądowy etap 
procedury odwoławczej, Instytucja Rozpatrująca Protest przekazuje Wnioskodawcy 
informację o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem  
i pouczeniem o możliwości i terminie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie (WSA). 

15. W przypadku określonym w ust. 13 pkt. 2), 3) i 4) niniejszego paragrafu, Wnioskodawca 
może ponownie wnieść środek odwoławczy w prawidłowy sposób, pod warunkiem 
zachowania terminu określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

16. Wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wycofania złożonego protestu. Pismo  
w sprawie wycofania protestu wnosi się do instytucji, do której złożono protest. 
Wnioskodawca może wycofać złożony protest do czasu wydania rozstrzygnięcia.  
W sytuacji, gdy pismo w sprawie wycofania protestu wpłynie do instytucji go 
rozpatrującej po dacie jego rozpatrzenia, a przed przesłaniem Wnioskodawcy informacji 
o wynikach rozpatrzenia protestu, instytucja ta przesyła o tym pisemną informację do 
Wnioskodawcy, który powinien pisemnie: 

1) podtrzymać wniosek o wycofanie, albo 

2) wnioskować o nadanie dalszego biegu procedurze odwoławczej. 

17. Instytucja Rozpatrująca Protest wydaje rozstrzygnięcie w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania prawidłowo wniesionego protestu, przy czym za dzień otrzymania przyjmuje 
się dzień wpływu protestu do Departamentu Zarzadzania Programami Operacyjnymi lub 
siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania protestu  
o okres niezbędny do jego rozstrzygnięcia. Termin rozpatrzenia protestu nie może 
przekroczyć łącznie 90 dni. W takiej sytuacji Instytucja Rozpatrująca Protest wysyła do 
Wnioskodawcy, który wniósł protest, pisemną informację o wydłużeniu terminu 
i wskazuje nowy termin rozpatrzenia jego protestu. 

18. W rozpatrywaniu protestu nie mogą brać udziału osoby, które były zaangażowane 
w przygotowanie projektu lub w jego ocenę. 

19. Instytucja Rozpatrująca Protest może zwrócić się do Wnioskodawcy o przesłanie 
dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów we wskazanej formie i terminie, które mogą 
mieć znaczenie dla sprawy. Brak przesłania przez Wnioskodawcę dodatkowych 
wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie do Instytucji Rozpatrującej Protest 
skutkować będzie rozpatrzeniem protestu na podstawie informacji zawartych  
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w dokumentacji projektowej. 

20. W ramach procedury odwoławczej, tj.: rozstrzygania protestu, badana jest jedynie 
poprawność dokonanej oceny tych kryteriów, których ocenę Wnioskodawca 
zakwestionował w proteście. 

21. Instytucja Rozpatrująca Protest może: 

1) uwzględnić protest, uznając go za zasadny; 

2) nie uwzględnić protestu, podtrzymując rozstrzygnięcie o negatywnej ocenie projektu; 

3) pozostawić protest bez rozpatrzenia. 

22. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia protestu Instytucja Rozpatrująca Protest uzna 
go za zasadny, także w przypadku uwzględnienia tylko części zarzutów, przekazuje 
swoje rozstrzygnięcie IOK w celu dokonania ponownej oceny projektu w ramach 
kryteriów, których ocenę kwestionuje Wnioskodawca w złożonym proteście. Instytucja 
Rozpatrująca Protest może skierować projekt do ponownej oceny w ramach wszystkich 
kryteriów danego etapu oceny w przypadku stwierdzenia uchybień proceduralnych, 
polegających na naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub 
regulacji konkursowych mających istotny wpływ na poprawność dokonanej oceny. 
Instytucja Rozpatrująca Protest informuje również pisemnie Wnioskodawcę 
o uwzględnieniu protestu i przywróceniu projektu do ponownej oceny. Pismo informujące 
o uwzględnieniu protestu doręcza się Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty, listem 
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

23. IOK, po otrzymaniu informacji od Instytucji Rozpatrującej Protest o uwzględnieniu 
protestu, dokonuje zgodnie z rozstrzygnięciem protestu ponownej oceny projektu  
w kryteriach będących przedmiotem protestu, na zasadach i w terminach określonych 
dla poszczególnych etapów oceny w § 19 Regulaminu. 

24. Ponowna ocena projektu dokonywana jest przez osoby, które nie były zaangażowane 
w przygotowanie projektu lub jego ocenę.  

25. W przypadku ponownej oceny merytorycznej w kryteriach wskazanych w rozstrzygnięciu 
protestu, co do zasady punkty uzyskane z tej oceny zastępują punkty otrzymane 
w wyniku zaskarżonej oceny. W przypadkach, w których punktacja przyznana w ramach 
ponownej oceny w danym kryterium jest niższa niż otrzymana w wyniku zaskarżonej 
oceny, w mocy utrzymywana jest wyższa ocena tego kryterium. 

26. Po dokonaniu ponownej oceny IOK podejmuje odpowiednie rozstrzygnięcie. Wyniki 
ponownej oceny projektu przeprowadzonej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu 
kończą przedsądowy etap procedury odwoławczej w odniesieniu do kryteriów będących 
przedmiotem protestu. Wnioskodawca jest pisemnie informowany o wynikach ponownej 
oceny. W przypadku pozytywnego wyniku ponownej oceny projektu, podlega on dalszej 
procedurze wyboru, a w przypadku ponownej negatywnej oceny projektu Wnioskodawca 
jest informowany o możliwości wniesienia skargi do WSA w Krakowie. 

27. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia protestu, Instytucja Rozpatrująca Protest uzna, 
że ocena złożonego projektu została przeprowadzona w sposób prawidłowy – nie 
uwzględnia protestu, podtrzymując negatywną ocenę projektu. Instytucja Rozpatrująca 
Protest informuje pisemnie Wnioskodawcę o negatywnym wyniku procedury 
odwoławczej wraz z pouczeniem o możliwości i terminie wniesienia skargi do WSA oraz 
przesyła tę informację do wiadomości IOK. Pismo informujące o negatywnym wyniku 
procedury odwoławczej doręcza się Wnioskodawcy za pośrednictwem poczty, listem 
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

28. Wnioskodawca, po otrzymaniu informacji o nieuwzględnieniu protestu, pozostawieniu go 
bez rozpatrzenia bądź też w przypadku negatywnej ponownej oceny dokonanej 
w wyniku uwzględnienia protestu, ma możliwość wniesienia skargi bezpośrednio do 
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Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, na zasadach określonych w art. 
30 c ust. 1, z uwzględnieniem art. 30 e ustawy o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 7 
Regulaminu, który bada zgodność z prawem podjętych rozstrzygnięć.  

29.  Skarga jest wnoszona bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Krakowie wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek 
o dofinansowanie, informację o wynikach oceny projektu, wniesiony protest, informację 
o wynikach procedury odwoławczej. Kompletna dokumentacja jest wnoszona  
w oryginale lub w uwierzytelnionej kopii. W przypadku wniesienia skargi bez kompletnej 
dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu stałego, sąd wzywa Wnioskodawcę do 
uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem 
pozostawienia skargi bez rozpatrzenia. Skarga podlega wpisowi stałemu. 

30. Błędne pouczenie lub jego brak nie wpływa negatywnie na prawo Wnioskodawcy do 
wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

31. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatruje skargę w terminie 30 dni od daty jej 
wniesienia. W wyniku rozpatrzenia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny może: 

1) uwzględnić skargę stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona 
w sposób naruszający prawo, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego 
rozpatrzenia przez właściwą instytucję. W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie 
postępowania w zakresie procedury odwoławczej, alokacja na realizację działania lub 
priorytet zostanie wyczerpana, sąd uwzględniając skargę stwierdza tylko, że ocena 
projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i nie przekazuje 
sprawy do ponownego rozpatrzenia; 

2) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia; 

3) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli z jakichkolwiek względów jest ono 
bezprzedmiotowe; 

4) odrzucić skargę, w przypadkach przewidzianych w ustawie prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi. 

32. Sąd pozostawia skargę bez rozpatrzenia w przypadku wniesienia skargi: 

a) po terminie; 

b) niekompletnej; 

c) bez uiszczenia wpisu stałego w terminie. 

33. W przypadku stwierdzenia przez WSA w Krakowie, iż ocena projektu została 
przeprowadzona w sposób naruszający prawo, IZ MRPO przekazuje wyrok WSA do 
właściwej instytucji w celu wykonania wyroku. 

34. Od dnia doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie, Wnioskodawcy oraz IZ MRPO przysługuje skarga 
kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, na zasadach określonych w art. 30d 
z uwzględnieniem art. 30 e ustawy o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 7. 

35. Wnioskodawca/IZ MRPO może wnieść skargę kasacyjną bezpośrednio do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu wyroku wraz 
z uzasadnieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga kasacyjna jest 
wnoszona bezpośrednio do NSA wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, o której 
mowa w pkt. 29. Skarga kasacyjna podlega wpisowi stałemu. 

36. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje skargę kasacyjną w terminie 30 dni od daty jej 
wniesienia. 

37. Dokumenty mające zasadnicze znaczenie dla procedury odwoławczej, rozpoczynające 
i kończące jej poszczególne etapy, a w szczególności pismo informujące o negatywnej 
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ocenie projektu, protest oraz jego rozstrzygnięcie, powinny być sformułowane na piśmie. 

38. Korespondencja w pozostałym zakresie może być prowadzona za pomocą także innych 
środków komunikacji (e-mail, fax, kontakty telefoniczne), umożliwiających uzyskanie 
potwierdzenia dokonanych czynności. 

39. Należy uzyskać potwierdzenie nadania i otrzymania przesyłanych przez Instytucję 
Rozpatrująca Protest pism i dokumentów (doręczenie przez pocztę za potwierdzeniem 
odbioru) w celu prawidłowego obliczenia terminów obowiązujących w zakresie 
procedury odwoławczej. 

40. W przypadku niepodjęcia pisma przez Wnioskodawcę w zakresie ostatecznej oceny 
projektu, które zostało wysłane na adres wskazany we wniosku o dofinansowanie jako 
adres do korespondencji, uważa się za doręczone w terminie 14 dni od daty pierwszego 
awizowania pisma. 

41. W przypadku zmiany jakichkolwiek okoliczności lub danych, w szczególności miejsca 
zamieszkania lub siedziby Wnioskodawcy, które są lub mogą być związane z procedurą 
odwoławczą lub mogą mieć na nią wpływ, bądź też w przypadku wątpliwości lub 
konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów, informacje na ten temat powinny 
być niezwłocznie przekazane Instytucji Rozpatrującej Protest. W przypadku zaniedbania 
powyższego obowiązku, pisma skierowane na dotychczasowy adres wskazany  
we wniosku o dofinansowanie jako adres do korespondencji uznaje się za doręczone 
w chwili potwierdzenia przez Pocztę Polską zwrotu pisma w zakresie procedury 
odwoławczej. 

42. Wszelkie informacje otrzymywane przez Wnioskodawcę, dotyczące oceny jego wniosku, 
a także w trakcie trwania procedury odwoławczej, zgodnie z art. 30g ustawy, o której 
mowa w § 4 ust. 1 pkt. 7 Regulaminu, nie stanowią decyzji administracyjnej. 

43. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 7 Regulaminu, 
do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) określone dla aktów lub 
czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt. 4 tej ustawy, z wyłączeniem art. 52-55, art. 
61 § 3-6, art. 115-122, 146, 150 i 152.  

 

 

Rozdział V 

Obowiązki informacyjne 

§ 22 

Zmiana danych teleadresowych 

Wnioskodawca jest zobowiązany do przekazywania do Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości informacji, dotyczących zmiany danych teleadresowych. Informacje  
te powinny być w terminie 7 dni kalendarzowych przekazywane przez Wnioskodawcę w formie 
pisemnej. W przypadku niewywiązania się z niniejszego obowiązku, wszelką korespondencję, 
kierowaną na adres określony w części C.2 wniosku, uznaje się za skutecznie doręczoną pod 
dotychczasowy adres. 
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Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 23 

Wejście w życie oraz załączniki do Regulaminu 

1. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie, 
w szczególności takich, które będą wynikać ze zmiany przepisów prawa.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zarząd Województwa Małopolskiego 
uchwały w sprawie jego przyjęcia. 

3. Do Regulaminu załącza się: 

1) Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie oraz wzory załączników; 

2) Załącznik nr 2 – Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz załączników 
dla Działania 2.1 Schemat A w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013; 

3) Załącznik nr 3 – Wzór karty oceny formalnej; 

4) Załącznik nr 4 – Wzór karty oceny merytorycznej; 

5) Załącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie. 


