KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW I WNIOSKÓW (Regulamin)
I.

Słownik pojęć

Dzień - dzień kalendarzowy chyba, że wskazano inaczej.
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Grant – środki finansowe programu operacyjnego, które beneficjent projektu grantowego powierzył
Grantobiorcy na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego.
Grantobiorca – podmiot, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.
Grantodawca – podmiot realizujący projekt grantowy, tj. SPNT.
Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego (IS WZ) – Wykaz Inteligentnych
Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego został przyjęty uchwałą nr 1489/16 przez Zarząd
Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 19 września 2016 r. Aktualny wykaz Inteligentnych
Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego znajduje sie na stronie internetowej
http://rpo.wzp.pl/o-programie/poznaj-inteligentne-specjalizacje/wykaz-inteligentnych-specjalizacjipomorza-zachodniego.
Instytucje Otoczenia Biznesu – podmioty, bez względu na formę prawną, które nie działają dla zysku
lub przeznaczają zyski na cele statutowe lub działalność zasadniczą i prowadzą działalność służącą
tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości zgodnie z zapisami w statucie lub
równoważnym dokumencie, działające na terenie Polski. Podmioty posiadające niezbędną bazę
materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz
sektora przedsiębiorstw. Do tej kategorii instytucji zalicza się: agencje rozwoju regionalnego
i lokalnego, ośrodki szkoleniowo – doradcze, fundusze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców,
instytucje proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności, centra transferu technologii, spółki
celowe uczelni wyższych, instytuty i ośrodki badawczo – rozwojowe pełniące rolę centrów oraz ośrodki
innowacji i przedsiębiorczości, do których zalicza się inkubatory przedsiębiorczości i inkubatory
technologiczne, centra/parki naukowo technologiczne, parki technologiczne itp. Oferują one
przedsiębiorcom usługi wspierające w szerokim zakresie, w tym w zakresie tworzenia, prowadzenia i
rozwoju przedsiębiorstwa. Oferta instytucji otoczenia biznesu obejmuje udzielanie informacji,
szkolenia, doradztwo, usługi B+R itp.
MŚP – mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone
w Załączniku I do 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.
Okres kwalifikowalności – należy przez to rozumieć okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia
kwalifikowalności wydatków, tj. okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne
związane z usługą doradczą.
Pomoc de minimis – pomoc udzielania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).
Projekt grantowy – projekt nr RPZP.01.16.00-32-0002/17 pn. „Zakup usługi IOB szansą na innowację
MŚP" w ramach którego Grantodawca udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu
tego projektu przez Grantobiorców.
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Refundacja – zwrot od Grantodawcy części poniesionych kosztów kwalifikowalnych zgodnie z treścią
zawartej umowy o powierzenie grantu.
RPO WZ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.
SOOP - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych.
Specjalna Strefa Włączenia – strefa określona w dokumencie znajdującym się na stronie
http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-54417-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego
SPNT - Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Umowa o powierzenie grantu - umowa zawierana między Grantodawcą a Grantobiorcą, którego
wniosek o udzielenie grantu został wybrany do dofinansowania, zawierająca co najmniej elementy,
o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy wdrożeniowej.
Usługa doradcza – usługa świadczona przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego
ani okresowego, nie jest związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak
rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.
Wniosek o udzielenie grantu - dokument, w którym zawarty jest opis usługi doradczej oraz inne
niezbędne informacje, na podstawie których SPNT dokonuje oceny spełnienia kryteriów wyboru,
składany przez Grantobiorcę na formularzu określonym przez SPNT, za integralną część wniosku
o udzielenie grantu uznaje się wszystkie jego załączniki;
Wniosek o wypłatę wsparcia – należy przez to rozumieć dokument wraz z wymaganymi załącznikami
składany przez Grantobiorcę na formularzu określonym przez SPNT, na podstawie którego
Grantobiorca wnioskuje o wypłatę grantu.
Wydatek kwalifikowalny – koszt lub wydatek poniesiony w związku z realizacją usługi doradczej
w ramach RPO WZ, który kwalifikuje się do refundacji, rozliczenia zgodnie z Umową o powierzenie
grantu.
Wydatek niekwalifikowalny – każdy wydatek lub koszt poniesiony w związku z realizacją usługi
doradczej, który nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.
Zakończenie realizacji usługi doradczej - należy przez to rozumieć datę podpisania protokołu odbioru
usługi doradczej lub datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach usługi doradczej, w zależności od
tego co nastąpiło później.
II.

Podstawy prawne

Podstawą prawną do zawarcia umowy o powierzenie grantu jest umowa pomiędzy Szczecińskim
Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o. o. a Województwem Zachodniopomorskim
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, który pełni rolę Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –
2020 (dalej „Instytucją Zarządzającą RPO WZ”) na realizację projektu grantowego „Zakup usługi IOB
szansą na innowację MŚP” nr RPZP.01.16.00-32-0002/17.
Projekt grantowy jest realizowany w szczególności w oparciu o następujące akty prawne:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające 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
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
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2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające 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
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego zwane dalej rozporządzeniem 480/2014
Rozporządzenie 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 i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE)
nr 1080/2006
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
Rozporządzenie 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)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 935),
zwana dalej KPA
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2017 poz. 1475 j.t. ze zm.), zwana
dalej ustawą wdrożeniową.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1537)
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 j.t.) wraz
z aktami wykonawczymi, zwana dalej ustawą o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U.
Poz. 488)
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO
WZ) przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 2247/2014 z dnia 18
grudnia 2014 r. i zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej nr CCI2014PL16M20P016 z dnia 12
lutego 2015 r.
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SOOP) przyjętego uchwałą Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego nr 120/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. (wersja 17.0);
Regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne
Technologie Działanie 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu Typ
projektu 1. Bony dla MŚP na zakup usług Instytucji Otoczenia Biznesu z dnia 23 maja 2017 r., zwany
dalej Regulaminem konkursu Działania 1.16
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III.

Szczegółowy przedmiot grantu

1. Celem wsparcia jest zwiększenie dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do dobrej
jakości, specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu
w zakresie wsparcia procesów innowacji w przedsiębiorstwach.
2. Grantobiorca może uzyskać wsparcie na zakup wysokiej jakości, specjalistycznych usług
doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, w szczególności w zakresie:
a. doradztwo w zakresie transferu technologii;
b. doradztwo w zakresie tworzenia i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej w MŚP
(w tym m.in. opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej, usługi rzeczników
patentowych wraz z asystą przy ochronie praw własności przemysłowej, badanie czystości
i zdolności patentowej, audyty prawne w zakresie ustalania przynależności praw i regulowania
stosunków prawnych w tym zakresie);
c. doradztwo w zakresie kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych
do współpracy w zakresie B+R, w tym wsparcie w tworzeniu konsorcjów naukowoprzemysłowych (w zakresie umów/ porozumień o współpracy, schematów współpracy,
zabezpieczania praw majątkowych);
d. doradztwo w zakresie wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów
i usług (w tym m.in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO);
e. doradztwo w zakresie jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów
zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń,
aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu w celu opracowania bardziej
efektywnych produktów procesów i usług);
f. doradztwo w zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego, w szczególności dla
projektów związanych z transferem i komercjalizacją technologii (m.in. przygotowanie
biznesplanów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach
z finansującymi);
g. doradztwo w zakresie wdrażania ekoinnowacji i efektywności zasobów;
h. doradztwo w zakresie wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania;
i. doradztwo w zakresie opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne – wyłącznie
dla przedsiębiorstw działających w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu.
Powyższe specjalistyczne usługi doradcze muszą dotyczyć wsparcia procesów innowacji
w przedsiębiorstwach Grantobiorców. Dofinansowaniu w formie grantu mogą podlegać wyłącznie
takie usługi, co do których nie ma wątpliwości, że stanowią czynność doradczą. Usługi doradczej
nie stanowią działania ciągłe lub okresowe w przedsiębiorstwie, związane z bieżącymi wydatkami
operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi
prawnicze lub reklama.
3. Grantobiorcy są zobowiązani każdorazowo do rozważenia zachodniopomorskich Instytucji
Otoczenia Biznesu wśród potencjalnych wykonawców specjalistycznej usługi doradczej, co należy
wykazać we wniosku o udzielenie grantu.
4. Wynikiem realizacji specjalistycznych usług doradczych w zakresie wsparcia procesów innowacji
musi być wprowadzenie zmian organizacyjno-procesowych w przedsiębiorstwie Grantobiorcy.
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5. Rozpoczęcie realizacji usługi doradczej może nastąpić nie wcześniej niż w dniu następującym po
dniu skutecznego złożenia do Grantodawcy papierowego potwierdzenia złożenia wniosku,
o którym mowa w rozdziale VII. niniejszego Regulaminu.
6. Rozpoczęcie realizacji usługi doradczej stanowi w szczególności zawarcie umowy na realizację
przedmiotowej usługi z wykonawcą.
7. Grantobiorca na realizację usługi doradczej ma maksymalnie 6 miesięcy od daty podpisania
Umowy o powierzenie grantu, z zastrzeżeniem, iż realizacja usługi doradczej nie może trwać dłużej
niż do 30 września 2019 r. W uzasadnionych przypadkach Grantodawca może na etapie realizacji
usługi doradczej wyrazić zgodę na wydłużenie ww. terminu, przy czym zgoda nie może stanowić
zagrożenia dla terminowej realizacji projektu grantowego.
8. Udokumentowanie wprowadzenia zmian organizacyjno-procesowych do przedsiębiorstwa
Grantobiorcy powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji usługi
doradczej.
9. Jeden Grantobiorca może złożyć tylko jeden wniosek o udzielenie grantu.
10. W ramach niniejszego naboru Grantodawca zastrzega możliwość zawierania umów o powierzenie
grantu w pierwszej kolejności z podmiotami, których przedmiot usługi doradczej zawiera się w
obszarach:
a. Produktów opartych na technologiach informacyjnych (IS WZ);
b. Budownictwa;
c. Produktów drzewno-meblarskich (IS WZ);
d. Opakowań przyjaznych środowisku (IS WZ);
e. Produktów inżynierii chemicznej i materiałowej (IS WZ);
f. [1] Przemysłu drzewno-meblarski na terenie gmin Nowogard, Maszewo, Osina (Powiat
Goleniowski); [2] Branży metalowej i maszynowej na terenie Powiatu Myśliborskiego, Powiatu
Choszczeńskiego, Gminy Barlinek, Gminy Choszczno, Gminy Dębno, Gminy Myślibórz, Gminy
Pełczyce, Gminę Trzcińsko Zdrój1,
g. podmiotami działającymi na terenie Pyrzyc (gmina miejsko-wiejska), tj. jednego z obszaru
objętego Specjalną Strefą Włączenia,
h. z podmiotami, których przedmiot usługi doradczej zawiera się w niewymienionych wyżej
obszarach IS WZ, działającymi na pozostałych obszarach objętych Specjalną Strefą Włączenia i
w pozostałych specjalizacjach gospodarczych wskazanych w koncepcjach Kontraktów
Samorządowych.
IV.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

1. Grantobiorcami mogą być wyłącznie podmioty z sektora MŚP, czyli:
a. mikroprzedsiębiorstwa,
b. małe przedsiębiorstwa,
1

specjalizacje gospodarcze wskazane w dokumencie dostępnym pod adresem internetowym
http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/informacja_na_temat_kluczowych_branz_gospodarczych_w_koncep
cjach_kontraktow_samorzadowych_1_16_2017_02_10.pdf
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2.

3.

4.
5.

V.

c. średnie przedsiębiorstwa
spełniające warunki określone w Załączniku I do 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, zarejestrowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
prowadzące działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego i posiadające siedzibę,
filię lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Status przedsiębiorstwa określany jest na podstawie:
a. liczby osób zatrudnionych (RJP) – kryterium główne oraz
b. rocznej wartości obrotów netto lub
c. całkowitego bilansu rocznego.
Zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 do kategorii
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należą przedsiębiorstwa,
które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. W kategorii MŚP małe
przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników
i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. W kategorii
MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10
pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
Grantodawca w celu weryfikacji statusu przedsiębiorstw ubiegających się o grant może wymagać
przedłożenia dokumentów finansowych.
Grantobiorca kwalifikuje się do otrzymania wsparcia wyłącznie w sytuacji, gdy jest podmiotem
uprawnionym do dofinansowania zarówno na etapie aplikowania, jak również w dniu
podpisywania umowy o powierzenie grantu.
Wyłączenia z możliwości otrzymania wsparcia

1. Wsparcie udzielone Grantobiorcy przez Grantodawcę stanowić będzie pomoc de minimis na
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 20142020. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do:
 pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa
i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,
 pomocy na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich,
a mianowicie pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i
prowadzeniem sieci dystrybucyjnej, lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi
z prowadzeniem działalności wywozowej,
 pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów
rolnych,
 pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych
w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
 pomocy przyznawanej w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych
w następujących przypadkach:
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 kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów
nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez
przedsiębiorstwa objęte pomocą lub
 kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości
producentom podstawowym.
Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w sektorach wyłączonych, a także działalność
w jednym lub większej liczbie sektorów lub w innych obszarach działalności, pomoc może być
przyznana, pod warunkiem, że zostanie dokonane rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie
kosztów, by działalność w sektorach wyłączonych nie odnosiła korzyści z przyznanej pomocy de
minimis.
2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 wsparciem
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie mogą zostać objęte,
w szczególności:
 budowa i likwidacja elektrowni jądrowych,
 inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań
wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
 wytwarzanie, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy
państwa,
 inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska
lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego
oddziaływania na środowisko
3. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się Grantobiorcy wykluczeni z możliwości dofinansowania
lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie
odrębnych przepisów, w szczególności:
 podlegający wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust.
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.
zm.),
 którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),
 którzy zostali wykluczeni z otrzymania pomocy na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia
28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz.U.2016.1541 t.j. z dnia 2016.09.26),
 którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań,
przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotem pieniędzmi i papierami
wartościowymi, przeciwko systemowi bankowemu, przestępstwo karnoskarbowe albo inne
związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych,
 których członek lub reprezentant organu zarządzającego (wykonawczego), wspólnik lub
kierownik jednostki organizacyjnej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo:
składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów,
obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko systemowi bankowemu,
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przestępstwo karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej
lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
VI.

Zasady finansowania

1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie usług doradczych w niniejszym konkursie
wynosi łącznie 2 200 000,00 zł.
2. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych z EFRR wynosi 50% wydatków
kwalifikowalnych specjalistycznej usługi doradczej.
3. Minimalny wkład własny wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych specjalistycznej usługi
doradczej.
4. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego Grantobiorcy wynosi 50 000,00 zł.
5. Minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych specjalistycznej usługi doradczej
wynosi 5 000,00 zł.
6. Wydatkiem kwalifikującym się do objęcia wsparciem jest wydatek poniesiony na zakup
specjalistycznej usługi doradczej określonej w rozdziale III. pkt 2. niniejszego Regulaminu,
w szczególności spełniający łącznie następujące warunki:
a. został faktycznie poniesiony w okresie realizacji usługi doradczej,
b. jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym
przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej/pomocy de minimis,
c. jest zgodny z niniejszym regulaminem, Regulaminem konkursu Działania 1.16 oraz innymi
dokumentami, do których stosowania zobowiązany jest Grantobiorca,
d. został uwzględniony w złożonych dokumentach,
e. został poniesiony zgodnie z postanowieniami Umowy o powierzenie grantu,
f. jest niezbędny i został poniesiony w związku z realizacją usługi doradczej,
g. został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i oszczędny, z zachowaniem
zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
h. został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami określonymi przez Grantodawcę,
i. został wykazany we wniosku o wypłatę wsparcia,
j. dotyczy usługi wykonanej.
7. Wydatkami niekwalifikowalnymi są w szczególności:
a. wydatki poniesione przed dniem następującym po dniu skutecznego złożenia Grantodawcy
papierowego potwierdzenia złożenia wniosku,
b. podatek VAT,
c. wydatki wynikające ze wzrostu kosztu usługi doradczej po zawarciu Umowy o powierzenie
grantu,
d. wszelkie koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą doradczą, w tym np. koszty dojazdu
i zakwaterowania poniesione przez Grantobiorcę w związku z realizacją usługi doradczej.
8. Wydatki niekwalifikowalne Grantobiorca pokrywa w całości ze środków własnych.
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VII.

Termin, sposób składania oraz ocena wniosków

1. Nabór wniosków jest prowadzony od 12.02.2018 2018 r. do 30.06.2019 r. lub do momentu
wyczerpania wysokości środków przeznaczonych na granty. Informacja o zamknięciu naboru
pojawi się niezwłocznie na stronie internetowej SPNT (www.technopark-pomerania.pl).
2. Skuteczne złożenie wniosku polega na przesłaniu wersji elektronicznej wniosku o udzielenie
grantu wraz z wymaganymi załącznikami na adres bony@spnt.pl oraz dostarczeniu papierowego
potwierdzenia złożenia wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Grantobiorcę na adres:

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
w terminie naboru grantów.
Za datę złożenia wniosku o udzielenie grantu uznaje się datę faktycznego wpływu papierowego
potwierdzenia złożenia wniosku do SPNT.
Wnioski złożone wyłącznie drogą elektroniczną, bez papierowego potwierdzenia złożenia wniosku
nie będą rozpatrywane.
Oceny wniosków o udzielenie grantu dokonuje Grantodawca w oparciu o kryteria wyboru oraz
według kolejności wpływu papierowych potwierdzeń złożenia wniosku.
Ocena wniosku o udzielenie grantu dokonywana jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty
wpływu papierowego potwierdzenia złożenia wniosku:
a. w sytuacji gdy wniosek jest kompletny Grantobiorca zostanie poinformowany o tym fakcie emailowo.
b. w sytuacji gdy wniosek będzie niekompletny/niepoprawny Grantobiorca zostanie
poinformowany o tym fakcie e-mailowo. Wiadomość będzie zawierała listę braków/błędów
wraz ze sposobem ich uzupełnienia. Termin wniesienia uzupełnień/poprawek wynosi do 7 dni
roboczych od przesłania e-maila o brakach. W przypadku gdy Wniosek złożony po raz drugi
będzie niekompletny/niepoprawny nie będzie on rozpatrywany i Grantobiorca zostanie o tym
fakcie poinformowany drogą e-mailową. Powyższe jest jednoznaczne z negatywnym wynikiem
oceny;
c. w sytuacji, gdy wniosek o udzielenie grantu nie spełnia kryteriów, zostaje oceniony
negatywnie.
W przypadku zamknięcia naboru, o kolejności zawierania umów o powierzenie grantu decyduje
zapis rozdziału III. pkt 10 niniejszego Regulaminu.
Grantodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia kwoty dofinansowania na jednego
Grantobiorcę w sytuacji, gdy kwota pozostała do rozdysponowania na granty nie pozwala na
objęcie go wsparciem w pełnej wysokości bądź wynika to z konieczności zagwarantowania
realizacji zaplanowanych wskaźników projektu grantowego. Ustalenie ostatecznej kwoty grantu
nastąpi za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, po dokonaniu oceny wniosku, a przed
zawarciem umowy o powierzenie grantu.
Wnioski o udzielenie grantu przesłane po zamknięciu naboru nie będą podlegały ocenie. W tym
przypadku nie będzie przysługiwało prawo do odwołania.
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VIII.

Kryteria wyboru Grantobiorców

1. Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami priorytetu inwestycyjnego – ocenie podlega czy
wniosek o udzielenie grantu Grantobiorcy jest zgodny z celem działania oraz wpływa na
osiągnięcie wskaźników rezultatu określonych w SOOP,
2. Zgodność z typami – ocenie podlega czy wniosek o udzielenie grantu jest zgodny z typem
projektów wskazanym w SOOP, czy Grantobiorcą jest MŚP z terenu województwa
zachodniopomorskiego (posiadające siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną na terenie woj.
zachodniopomorskiego).
3. Zasadność realizacji – ocenie podlega czy potrzeba realizacji usługi doradczej jest zrozumiała
i jasno wynika ze zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych Grantobiorcy.
4. Zgodność z obszarem (terytorialnie) objętym wsparciem w ramach Programu – ocenie podlega
czy usługa doradcza jest realizowana na obszarze określonym w SOOP, czy Grantobiorca jest
zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz prowadzi działalność na terenie
województwa zachodniopomorskiego.
5. Zgodność z zasadami horyzontalnymi – ocenie podlega czy realizacja usługi doradczej jest zgodna
z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi: zrównoważonego rozwoju, promowania i
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.
6. Kwalifikowalność Grantobiorcy – ocenie podlega czy Grantobiorca nie jest wykluczony
z możliwości dofinansowania lub czy nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków
funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów.
7. Zgodność z wymogami pomocy publicznej – ocenie podlega zgodność z regułami pomocy
publicznej i/lub pomocy de minimis.
8. Kwalifikowalność usługi doradczej – ocenie podlega czy wybrana do dofinansowania usługa
doradcza nie obejmuje przedsięwzięcia będącego częścią operacji, która została objęta lub
powinna była zostać objęta procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w następstwie przeniesienia działalności
produkcyjnej poza obszar objęty programem oraz czy przedmiot wsparcia nie dotyczy rodzajów
działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 1.16 Zwiększenie
dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu zgodnie z zapisami SOOP, Regulaminu konkursu
Działania 1.16. oraz niniejszego Regulaminu. Ocenie podlega czy przedmiot wsparcia jest zgodny
z uwarunkowaniami określonymi w SOOP oraz czy maksymalna kwota wsparcia na jednego
przedsiębiorcę jest zgodna z limitem określonym w SOOP.
9. Możliwość oceny merytorycznej wniosku – ocenie podlega czy wszystkie pola we wniosku
o udzielenie grantu oraz w załącznikach są wypełnione w taki sposób, że dają możliwość oceny
merytorycznej, czy zawierają szczegółowe opisy dotyczące produktów lub usług, które mają być
dostarczone w ramach usługi doradczej, plan finansowy oraz termin realizacji, czy opisy we
wniosku oraz w załącznikach są ze sobą spójne, nie zawierają sprzecznych ze sobą kwestii oraz czy
jakość przedstawionych dokumentów pozwala na dokonanie tej oceny.
10. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków – ocenie podlega czy planowane wydatki są
uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów usługi doradczej oraz celów działania RPO
WZ 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu. Ocenie podlega czy wydatki
są zaplanowane: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu
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11.

12.

13.

14.

15.

IX.

założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ocenie podlega czy założone wydatki są
zgodne z katalogiem, limitami oraz zasadami kwalifikowalności określonymi w SOOP, niniejszym
Regulaminie oraz Regulaminie konkursu Działania 1.16. Ocenie podlega niezbędność każdego
wydatku dla realizacji usługi doradczej oraz dla osiągnięcia założonych wskaźników.
Intensywność wsparcia – ocenie podlega, czy wnioskowana kwota grantu jest nie wyższa niż
50 000,00 zł a poziom wsparcia, czyli maksymalny poziom dofinansowania wydatków
kwalifikowalnych jest nie wyższy niż 50% wydatków kwalifikowalnych specjalistycznej usługi
doradczej.
Prawidłowość pomocy publicznej – ocenie podlega czy przy obliczaniu całkowitego wkładu
publicznego we właściwy sposób uwzględniono zasady dotyczące pomocy publicznej oraz pomocy
de minimis w tym kumulację pomocy publicznej.
Poprawność okresu realizacji – ocenie podlega czy usługa doradcza zostanie zrealizowana
w terminie zaplanowanym we wniosku o udzielenie grantu, czy okres realizacji usługi doradczej
jest zgodny z wymaganiami określonymi w regulaminie konkursu Działania 1.16., a okres realizacji
usługi doradczej nie wykracza poza datę końcową określoną w niniejszym Regulaminie.
Poprawność obliczeń w przeprowadzonych analizach – ocenie podlega czy poprawnie obliczono
koszty całkowite i kwalifikowalne, a obliczenia wykonano z wystarczającą szczegółowością
i w oparciu o racjonalne przesłanki.
Zgodność z przepisami prawa krajowego i unijnego - ocenie podlega stan przygotowania usługi
doradczej do realizacji w istniejącym otoczeniu prawnym. Analizie podlega m.in. proces
pozyskiwania niezbędnych pozwoleń i decyzji w celu osiągnięcia założeń usługi doradczej.
Procedura dotycząca odwołań

1. W przypadku negatywnego wyniku oceny w przedmiocie przyznania grantu, Grantobiorca może
złożyć odwołanie.
2. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania
negatywnego wyniku oceny. Termin 14 dni uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem
odwołanie wpłynie do Grantodawcy (w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora
pocztowego decyduje data nadania).
3. Odwołanie jest wnoszone do Grantodawcy, który je jednocześnie rozpatruje w terminie 10 dni
roboczych od dnia wpłynięcia odwołania do Grantodawcy.
4. Odwołanie powinno spełniać następujące wymogi formalne:
 zawierać numer nadany wnioskowi;
 zawierać, w jakim zakresie Grantobiorca nie zgadza się z oceną Grantodawcy wraz
z uzasadnieniem;
 zawierać podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Grantobiorcy.
5. Samoistną podstawą do wniesienia odwołania nie może być okoliczność, że kwota środków
dostępnych w ramach projektu grantowego, wskazana w ogłoszeniu o naborze, nie wystarcza na
wybranie danej operacji do przyznania grantu.
6. O wyniku rozpatrzenia odwołania Grantobiorca jest informowany pisemnie.
7. Nie podlega rozpatrzeniu odwołanie:
 wniesione po terminie,
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 wniesione bez spełnienia wymogów formalnych.
8. Od wyników procedury odwoławczej nie przysługują żadne inne środki odwoławcze. Wyniki
procedury odwoławczej stanowią ocenę wiążącą i ostateczną.
X.

Wskaźniki

1. W związku z koniecznością monitorowania przyjętych w ramach realizacji projektu grantowego
wskaźników, Grantobiorca zobowiązany jest osiągnąć określone wskaźniki produktu i rezultatu.
2. Wskaźnik produktu odzwierciedla bezpośredni, materialny efekt realizacji usługi doradczej
mierzony konkretnymi wielkościami. Wskaźniki produktu są związane wyłącznie z okresem
realizacji usługi doradczej, mogą więc być podawane wyłącznie za lata, w których usługa jest
realizowana. Osiągnięcie wskaźnika uwarunkowane jest zakończeniem realizacji usługi doradczej
- osiągnięte wskaźniki należy wykazać we wniosku o wypłatę wsparcia.
3. Wskaźnik rezultatu odzwierciedla bezpośredni efekt wynikający z realizacji usługi doradczej,
mierzony po jej zakończeniu.
4. Grantobiorca powinien osiągnąć wskaźnik rezultatu najpóźniej w okresie 12 miesięcy od
zakończenia realizacji usługi doradczej.
5. W tabeli poniżej wyszczególniono wskaźniki występujące w ramach niniejszego naboru.
Wskaźniki produktu
Opis

1.

2.

3.

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w dowolnej
formie z EFRR (bez względu, czy wsparcie stanowi pomoc
publiczną, czy nie).

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie (CI)
jednostka miary: [szt.]
Grantobiorca zakłada realizację wskaźnika na poziomie
jednego przedsiębiorstwa. Osiągnięcie wskaźnika
uwarunkowane jest zakończeniem realizacji usługi doradczej.
Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących dotacje (CI)
jednostka miary: [szt.]

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w formie
dotacji bezzwrotnej.
Grantobiorca zakłada realizację wskaźnika na poziomie
jednego przedsiębiorstwa. Osiągnięcie wskaźnika
uwarunkowane jest zakończeniem realizacji usługi doradczej.

Liczba przedsiębiorstw, które w ramach realizowanego grantu
Liczba przedsiębiorstw
uzyskały wsparcie w zakresie doradztwa specjalistycznego.
wspartych w zakresie
doradztwa specjalistycznego Grantobiorca zakłada realizację wskaźnika na poziomie
jednego przedsiębiorstwa. Osiągnięcie wskaźnika
jednostka miary: [szt.]
uwarunkowane jest zakończeniem realizacji usługi doradczej.
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4.

Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie
publiczne dla
przedsiębiorstw (dotacje)
(CI)
jednostka miary: [zł]
Wskaźnik rezultatu

1.

Liczba przedsiębiorstw,
które wprowadziły zmiany
organizacyjno–procesowe

Wartość docelową wskaźnika stanowi wartość różnicy kwoty
wydatków całkowitych i dofinansowania specjalistycznej
usługi doradczej.

Opis

Grantobiorca zakłada realizację wskaźnika na poziomie
jednego przedsiębiorstwa.

jednostka miary: [szt.]
XI.

Umowa o powierzenie grantu

1. Po weryfikacji wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami i potwierdzeniu spełniania
kryteriów wyboru, Grantodawca podpisuje z Grantobiorcą Umowę o powierzenie grantu
w terminie do 15 dni roboczych od mailowego potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru
i wydaje zaświadczenie o pomocy de minimis.
2. Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, w formie weksla in blanco wraz z deklaracją
wekslową, jednak nie później niż do dnia złożenia do Grantodawcy wniosku o wypłatę wsparcia.
3. Grantobiorca i Grantodawca mogą dokonać zmiany Umowy o powierzenie grantu zgodnymi
oświadczeniami woli w formie aneksu.
4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Umowie o powierzenie grantu, Grantobiorca
zobowiązuje się do złożenia Grantodawcy wniosku o zaakceptowanie zmian wraz
z przedstawieniem zakresu zmian i ich uzasadnieniem, nie później niż w terminie 3 dni roboczych
od dnia zaistnienia przyczyny dokonania zmiany.
5. Wszelkie oświadczenia składane przez Grantobiorcę i Grantodawcę w związku z Umową
o powierzenie grantu wymagają dla swojej ważności zachowania formie pisemnej.
6. Grantodawca i Grantobiorca może rozwiązać umowę o powierzenie grantu na zasadach w niej
określonych.
7. W przypadku rozwiązania przez Grantodawcę umowy o powierzenie grantu, Grantobiorca
zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości
podatkowych od dnia wypłaty w terminie 10 dni roboczych, liczonych od dnia doręczenia
wezwania.
8. Jeżeli Grantobiorca nie dokona zwrotu w wyznaczonym terminie wraz z należnymi odsetkami,
Grantodawca ma prawo podjąć przewidziane prawem działania zmierzające do przymusowego
wyegzekwowania należnych kwot dofinansowania wraz z odsetkami przed właściwym Sądem
Powszechnym.
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XII.

Obowiązki Grantobiorcy

1. Grantobiorca zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, Regulaminem konkursu
Działania 1.16 i przestrzegać ich zapisów oraz zapisów prawa unijnego i prawa krajowego,
a dodatkowo po zawarciu Umowy o powierzenie grantu przestrzegać również jej zapisów.
2. Grantobiorca zobligowany jest złożyć wniosek o udzielenie grantu do Grantodawcy
o zapotrzebowaniu na określoną specjalistyczną usługę doradczą.
3. Grantobiorca zobligowany jest zawrzeć umowę na realizację usługi doradczej z IOB2 jednak nie
wcześniej niż w dniu następującym po dniu skutecznego złożenia wniosku o udzielenie grantu.
4. Grantobiorcy zobowiązani są do bezpośredniego skierowania zapytania ofertowego dotyczącego
planowanej usługi doradczej do potencjalnych wykonawców, przeprowadzenia badania rynku
poprzez analizę stron www lub drogą telefoniczną w celu pozyskania, porównania i wyboru
najkorzystniejszej oferty rynkowej oraz do udokumentowania przeprowadzonej procedury
poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji (np. zapytań ofertowych,
pisemnych ofert, zrzutów ekranowych, sporządzonego pisemnego oświadczenia dotyczącego
przeprowadzonego rozeznania rynku). Ww. dokumentacja ma poświadczać m.in. iż wydatki
zostały dokonane w sposób racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów. W celu spełnienia wymogu Grantobiorca musi udokumentować
posiadanie co najmniej dwóch ważnych ofert, z których wybrał najkorzystniejszą.
5. Grantobiorca musi skorzystać z usługi doradczej zgodnie z założeniami, tj. zgodnie z formą, na
warunkach i w wymiarze czasowym określonym w umowie z IOB.
6. Grantobiorca dokonuje odbioru usługi i pokrywa koszty.
7. Grantobiorca składa do Grantodawcy wniosek o wypłatę wsparcia w terminach i na zasadach
określonych w rozdziale XIII. niniejszego Regulaminu.
8. Grantobiorca zobowiązany jest do wykazania, iż jego działania zrealizowane zostały w okresie
kwalifikowalności wydatków, a rozliczane granty zostały wyliczone w sposób racjonalny
i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
9. Osiągnąć wykazane we wniosku o udzielenie grantu wymagane wskaźniki produktu i rezultatu
w terminach i na zasadach określonych w Umowie o powierzenie grantu.
10. Grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych
związanych z realizacją grantu w sposób i na zasadach określonych w Podręczniku wnioskodawcy
i beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności 2014–2020 w zakresie informacji
i promocji oraz zgodnie zapisami punktu 2.2. „Obowiązki beneficjentów” załącznika XII
do rozporządzenia ogólnego, a także zapisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
nr 821/2014.
11. Grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia oddzielnego systemu księgowości lub korzystania
z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z powierzonym grantem,
dla kosztów kwalifikowalnych rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.
2

Grantobiorca zobowiązany jest każdorazowo do rozważenia zachodniopomorskich IOB wśród potencjalnych
wykonawców specjalistycznej usługi doradczej i uzasadnienia owego wyboru we wniosku o udzielenie grantu.
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12. Grantobiorca zobligowany jest przechowywać dokumenty związane z otrzymanym
dofinansowaniem przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania Umowy o powierzenie grantu,
w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.
13. Grantobiorca zobligowany jest wyrazić zgodę do przetwarzania danych osobowych w związku
z uczestnictwem w projekcie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 tj. z późn. zm.) i zgodę na przekazanie tych danych Instytucji
Zarządzającej RPO WZ.3
14. Grantobiorca
zobowiązany
jest
do
niezwłocznego
informowania Grantodawcy
o zmianie danych teleadresowych. W przypadku niewywiązania się z ww. obowiązku, wszelką
korespondencję kierowaną do Grantobiorcy na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną.
XIII.

Współfinansowanie kosztów usługi doradczej.

1. Dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych będzie się odbywało wyłącznie
z wykorzystaniem systemu refundacji.
2. Grantobiorca ponosi 100% kosztów za usługę doradczą ze środków własnych. Podmiot świadczący
usługę doradczą wystawia dokument księgowy za wykonaną usługę na kwotę równą rzeczywistej
wartości zrealizowanej usługi na rzecz Grantobiorcy, pod warunkiem odebrania usługi doradczej.
3. Grantobiorca powinien w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji usługi
doradczej rozliczyć się z Grantodawcą poprzez złożenie (osobiście albo za pośrednictwem poczty
tradycyjnej) wniosku o wypłatę wsparcia wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:
 opracowanie stanowiące efekt usługi doradczej,
 raport Wykonawcy z wykonanej usługi,
 protokół odbioru usługi doradczej z informacją o odbiorze usługi przez Grantobiorcę,
 dowód księgowy za zrealizowaną usługę doradczą (np. faktura, rachunek) zawierający
opis składający się z numeru umowy o powierzenie grantu oraz informacji, że realizacja
usługi doradczej jest współfinansowana przez Unię Europejską z EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –
2020,
 potwierdzenie zapłaty za dowód księgowy (np. potwierdzenie operacji z rachunku
bankowego, wyciąg bankowy),
 dokumentację z procedury wyboru wykonawcy (zapytania ofertowe, oferty, wydruki ze
stron www, pisemne oświadczenie dotyczące przeprowadzonego rozeznania rynku),
 dokumentację potwierdzającą realizację wskaźników (o ile powyższe dokumenty nie
potwierdzają ich realizacji),
 umowę z wykonawcą usługi doradczej (o ile nie została wcześniej dostarczona do
Grantodawcy).
4. Dokumenty o których mowa w punkcie 3. w postaci oryginałów bądź kserokopii potwierdzonych
za zgodność z oryginałem przez Grantobiorcę lub osobę przez niego upoważnioną wraz
z oryginałami do wglądu należy dostarczyć na adres:
3

W przypadku, gdy Grantobiorca nie wyrazi zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych i
przekazania ich do IZ RPO WZ, udzielenie grantu jest niemożliwe.
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5.

6.
7.
8.

9.

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6
71-441 Szczecin
Grantodawca w razie błędów lub braków w dokumentach określonych w punkcie 3. wzywa
Grantobiorcę drogą mailową do jej poprawy/uzupełnienia w terminie 10 dni roboczych od daty
faktycznego wpływu wniosku o wypłatę wsparcia do SPNT.
Poprawioną dokumentację należy dostarczyć do SPNT w terminie 7 dni od daty otrzymania
wiadomości e-mail.
Niezłożenie dokumentów w terminach określonych w punkcie 3. i/lub 6. może skutkować brakiem
refundacji poniesionych kosztów.
Na podstawie przedłożonych przez Grantobiorcę kompletnych i poprawnych dokumentów
okreśonych w punkcie 3., Grantodawca przed wypłatą grantu dokonuje kontroli (rozdział XIV)
mającej na celu co najmniej potwierdzenie weryfikacji:
a. faktycznej realizacji zadań oraz celu umowy o powierzenie grantu, w tym osiągniętych
wskaźników,
b. faktycznej realizacji usługi doradczej,
c. oryginałów dokumentów rozliczeniowych składanych przez przedsiębiorców, w szczególności
faktur oraz potwierdzeń zapłaty,
d. udzielenia wsparcia w wysokości i terminach ustalonych w niniejszym regulaminie,
e. kwalifikowalności przedstawionych do refundacji wydatków,
f. dokumentów źródłowych potwierdzających poniesienie wydatków w sposób racjonalny
i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
g. właściwego wypełniania obowiązków związanych z informacją i promocją,
h. właściwej archiwizacji wymaganej dokumentacji i zachowania ścieżki audytu.
Grantodawca po otrzymaniu od Grantobiorcy wymaganych, kompletnych i poprawnych
dokumentów dotyczących realizacji usługi doradczej, uwzględniając pozytywny wynik kontroli w
terminie do 30 dni roboczych od dnia ich akceptacji dokona wypłaty grantu.

XIV.
Kontrola
1. Kontrola może zostać przeprowadzona na dokumentach w siedzibie Grantodawcy, u Grantobiorcy
oraz w miejscu realizacji usługi doradczej, w trakcie realizacji usługi doradczej, na jej zakończenie
lub po jej zakończeniu oraz po wypłacie dofinansowania.
2. Grantobiorca zobowiązany jest poddać się kontroli, udzielić informacji w zakresie związanym
z udziałem w projekcie oraz udzielić pisemnej odpowiedzi na każdy temat w zakresie związanym
z udziałem w projekcie i na każde wezwanie Grantodawcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia
doręczenia wezwania.
3. Grantobiorca zobowiązany jest zapewnić dostęp do dokumentacji związanej z realizacją Umowy
o powierzenie grantu, instytucjom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli, w tym IZ RPO WZ,
a także zagwarantować pełny dostęp do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów,
terenów i pomieszczeń, których dotyczy usługa doradcza lub zgromadzona jest dokumentacja
dotycząca wsparcia.
4. Kontrola zostanie potwierdzona protokołem pokontrolnym podpisanym przez osoby
przeprowadzające kontrolę oraz przez Grantobiorcę.
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XV.

Pomoc de minimis

1. Pomoc przekazana Grantobiorcy przez Grantodawcę stanowić będzie pomoc de minimis zgodnie
z Rozporządzeniem 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 oraz
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
2. Pomoc udzielana Grantobiorcom jest zgodna ze wspólnym rynkiem oraz art. 107 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2012 C 326 z 26.10.2012) i zwolniona jest
z wymogu notyfikacji zgodnie z art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
3. Grantodawca na etapie oceny kryteriów wyboru Grantobiorców oraz na moment zawarcia umowy
o powierzenie grantu dokonuje oceny możliwości udzielenia pomocy de minimis.
4. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może
przekroczyć 200 000,00 euro w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających latach
podatkowych. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu
prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może
przekroczyć 100 000,00 euro w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających latach
podatkowych. W przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie
drogowego transportu towarów a także inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się pułap
wynoszący 200 000,00 euro, to w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap
wynoszący 200 000,00 euro, pod warunkiem, że korzyść dotycząca działalności w zakresie
drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000,00 euro oraz pomoc de minimis
nie może być wykorzystywana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego
pojazdów. W celu wykazania pomocy de minimis oraz określenia jej wielkości w okresie trzech lat
podatkowych, podmiot ubiegający się o pomoc de minims rozumiany jest jako „jedno
przedsiębiorstwo” zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.4
5. Wraz z dokumentami zgłoszeniowymi przedsiębiorca załącza:
a. kopie zaświadczeń o pomocy de minimis albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy,
b. informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
6. Grantobiorca, przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu, przedstawia podmiotowi
udzielającemu pomocy dokumenty dotyczące okresu od dnia złożenia wniosku o udzielenie
grantu:
a. kopie zaświadczeń o pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy,
b. informacje o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikowalnych, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc.
7. Za datę przyznania pomocy de minimis uznaje się daty podpisania właściwych umów.
8. Grantobiorcy korzystający z form wsparcia objętych pomocą de minimis otrzymają zaświadczenie
o udzielonej pomocy de minimis.
4

Limit pomocy de minimis obowiązuje dla jednego przedsiębiorstwa, a zatem w przypadku traktowania jako
jedno przedsiębiorstwo kilku podmiotów, pomoc de minimis uzyskana przez te podmioty podlega sumowaniu.
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9. Dofinansowanie nie może zostać przyznane gdy nie zostały spełnione przesłanki dotyczące
udzielenia pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014–2020.
XVI.

Informacje końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Treść regulaminu podlega zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ. Grantodawca
zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, za zgodą IZ RPO WZ, o czym powiadomi
Grantobiorców poprzez zamieszczenie informacji w na stronie internetowej
http://www.technopark-pomerania.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia
Umów o powierzenie grantu zawartych pomiędzy Grantobiorcami a Grantodawcą, dokumenty
programowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20142020, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.
XVII.
Załączniki
1. Potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie grantu.
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