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Poz. 1517

1517
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 19 grudnia 2008 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci
pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki
tu (ogólne rozporzàdzenie w sprawie wy∏àczeƒ blokowych) (Dz. Urz. UE L 214
z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporzàdzeniem Komisji”;”,

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275
oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505)
zarzàdza si´, co nast´puje:

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania
przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego
Kapita∏ Ludzki (Dz. U. Nr 111, poz. 710) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

„4) pracowniku znajdujàcym si´ w szczególnie
niekorzystnej sytuacji — nale˝y przez to rozumieç osob´, która w dniu rozpocz´cia
szkolenia spe∏nia co najmniej jeden z nast´pujàcych warunków:
a) pozostaje bez sta∏ego zatrudnienia za wynagrodzeniem przez okres ostatnich szeÊciu miesi´cy,

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez
Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci,
zwanà dalej „Agencjà”, pomocy finansowej
w ramach niektórych dzia∏aƒ Priorytetu II
oraz Priorytetu X Programu Operacyjnego
Kapita∏ Ludzki.”;

b) nie ma wykszta∏cenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (na poziomie ISCED 3
Mi´dzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kszta∏cenia),
c) ukoƒczy∏a 50. rok ˝ycia,
d) jest osobà samotnie wychowujàcà co
najmniej jedno dziecko w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych lub samotnie majàcà na
utrzymaniu osob´ zale˝nà w rozumieniu
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415,
z póên. zm.3)),

2) w § 2 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) leasingu — nale˝y przez to rozumieç leasing
w rozumieniu Mi´dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci, o których mowa
w rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 1126/2008
z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujàcym
okreÊlone mi´dzynarodowe standardy rachunkowoÊci zgodnie z rozporzàdzeniem
(WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 320 z 29.11.2008,
str. 1, z póên. zm.2));”,

e) wykonuje prac´ w bran˝y lub zawodzie,
w którym ró˝nica pomi´dzy liczbà zatrudnionych kobiet i liczbà zatrudnionych
m´˝czyzn jest o co najmniej 25 % wy˝sza
ni˝ przeci´tna ró˝nica tych liczb we
wszystkich sektorach gospodarki narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, i nale˝y do
p∏ci mniej licznej,

b) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) mikroprzedsi´biorcy, ma∏ym lub Êrednim
przedsi´biorcy — nale˝y przez to rozumieç
odpowiednio mikroprzedsi´biorstwo, ma∏e lub Êrednie przedsi´biorstwo spe∏niajàce warunki okreÊlone w za∏àczniku I do rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 800/2008
z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajàcego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Trakta———————
1)

2)

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216,
poz. 1600). Zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz
z 2008 r. Nr 216, poz. 1370) minister w∏aÊciwy do spraw
rozwoju regionalnego pe∏ni funkcj´ Instytucji Zarzàdzajàcej Programem Operacyjnym Kapita∏ Ludzki.
Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. Urz. UE L 338 z 17.12.2008, str. 10, 17, 21 i 25.

f) jest cz∏onkiem mniejszoÊci etnicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszoÊciach narodowych
i etnicznych oraz o j´zyku regionalnym
(Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550),
który w celu zwi´kszenia szans na uzyskanie dost´pu do sta∏ego zatrudnienia
musi poprawiç znajomoÊç j´zyka, uzupe∏niç szkolenia zawodowe lub zwi´kszyç
doÊwiadczenie zawodowe;”,
d) pkt 6 i 7 otrzymujà brzmienie:
„6) szkoleniu ogólnym — nale˝y przez to rozumieç szkolenie okreÊlone w art. 38 pkt 2 rozporzàdzenia Komisji;
———————
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367.
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7) szkoleniu specjalistycznym — nale˝y przez
to rozumieç szkolenie okreÊlone w art. 38
pkt 1 rozporzàdzenia Komisji;”,
e) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) wydatkach kwalifikowalnych — nale˝y przez
to rozumieç wydatki kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà finansowà okreÊlone w rozporzàdzeniu, bezpoÊrednio zwiàzane z projektem i niezb´dne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów
i us∏ug, z wyjàtkiem gdy zakup jest dokonywany przez podwykonawc´ lub wykonawc´
lub gdy projektodawcy zgodnie z odr´bnymi przepisami nie przys∏uguje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od nale˝nego podatku od towarów i us∏ug;”;
3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, nie
mo˝e byç:
1) udzielona na dzia∏alnoÊç zwiàzanà z wywozem, je˝eli pomoc ta jest bezpoÊrednio
zwiàzana z iloÊcià wywo˝onych produktów,
tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bie˝àcymi zwiàzanymi z prowadzeniem dzia∏alnoÊci wywozowej;
2) uwarunkowana pierwszeƒstwem u˝ycia towarów produkcji krajowej w stosunku do
towarów sprowadzanych z zagranicy;
3) udzielona przedsi´biorcy zajmujàcemu si´
przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych okreÊlonych w art. 2
pkt 22 rozporzàdzenia Komisji, je˝eli:
a) wartoÊç pomocy by∏aby ustalana na podstawie ceny lub iloÊci takich produktów
nabytych od producentów surowców lub
wprowadzonych na rynek przez przedsi´biorców obj´tych pomocà lub
b) przyznanie pomocy zale˝a∏oby od przekazania jej w cz´Êci lub w ca∏oÊci producentom surowców;
4) udzielona ani wyp∏acona podmiotowi, na
którym cià˝y obowiàzek zwrotu pomocy
wynikajàcy z wczeÊniejszej decyzji Komisji
Europejskiej, uznajàcej pomoc za niezgodnà z prawem i wspólnym rynkiem;
5) udzielona:
a) mikroprzedsi´biorcy oraz ma∏emu lub
Êredniemu przedsi´biorcy, który spe∏nia
warunki okreÊlone w art. 1 ust. 7 rozporzàdzenia Komisji, lub
b) przedsi´biorcy innemu ni˝ mikroprzedsi´biorca, ma∏y lub Êredni przedsi´biorca, który spe∏nia kryteria przedsi´biorcy
w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9—11 Wytycznych wspólnotowych dotyczàcych pomocy paƒstwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw (Dz. Urz. UE
C 244 z 01.10.2004, str. 2).”;
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4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Pomoc finansowa udzielona na pokrycie
kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsi´biorców lub pracowników przedsi´biorców przez nich delegowanych, z wy∏àczeniem szkoleƒ w ramach wsparcia na
wzmacnianie potencja∏u adaptacyjnego
przedsi´biorców, o którym mowa w § 10
ust. 3, oraz wsparcia na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, o którym mowa w § 18 ust. 1, stanowi pomoc publicznà i jest udzielana zgodnie z przepisami
rozdzia∏u I, sekcji 8 w rozdziale II oraz rozdzia∏u III rozporzàdzenia Komisji.
2. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1,
udzielona jednemu przedsi´biorcy nie
mo˝e przekroczyç w ramach jednego projektu równowartoÊci w z∏otych kwoty
2 milionów euro.”;
5) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. WielkoÊç pomocy publicznej udzielanej przedsi´biorcom na pokrycie kosztów uczestnictwa
w szkoleniu nie mo˝e przekroczyç:
1) w przypadku szkoleƒ ogólnych:
a) 80 % kwoty wydatków kwalifikowalnych
przypadajàcych na mikroprzedsi´biorc´
lub ma∏ego przedsi´biorc´,
b) 70 % kwoty wydatków kwalifikowalnych
przypadajàcych na Êredniego przedsi´biorc´,
c) 60 % kwoty wydatków kwalifikowalnych
przypadajàcych na przedsi´biorc´ innego
ni˝ okreÊlony w lit. a lub b;
2) w przypadku szkoleƒ specjalistycznych:
a) 45 % kwoty wydatków kwalifikowalnych
przypadajàcych na mikroprzedsi´biorc´
lub ma∏ego przedsi´biorc´,
b) 35 % kwoty wydatków kwalifikowalnych
przypadajàcych na Êredniego przedsi´biorc´,
c) 25 % kwoty wydatków kwalifikowalnych
przypadajàcych na przedsi´biorc´ innego
ni˝ okreÊlony w lit. a lub b.
2. WielkoÊç pomocy, o której mowa w ust. 1,
zwi´ksza si´ o 10 punktów procentowych, jednak˝e maksymalnie do 80 %, je˝eli w szkoleniu uczestniczà pracownicy znajdujàcy si´
w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub osoby
niepe∏nosprawne.”;
6) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Pomoc finansowa udzielona na pokrycie
kosztów us∏ug doradczych dla mikroprzedsi´biorców, ma∏ych lub Êrednich
przedsi´biorców oraz pracowników przez
nich delegowanych, udzielana w ramach
wsparcia na rozwój kapita∏u ludzkiego,
o którym mowa w § 10 ust. 1, lub w ramach pomocy finansowej, o której mowa
w § 24 ust. 1, stanowi pomoc publicznà
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i jest udzielana zgodnie z przepisami rozdzia∏u I, art. 26 oraz rozdzia∏u III rozporzàdzenia Komisji.
2. WielkoÊç pomocy publicznej, o której
mowa w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç
50 % kwoty wydatków kwalifikowalnych,
przy czym do wydatków kwalifikowalnych
zalicza si´ wy∏àcznie wydatki na pokrycie
kosztów zakupu us∏ug doradczych Êwiadczonych przez doradców zewn´trznych.
Do wydatków kwalifikowalnych nie zalicza
si´ wydatków na zakup us∏ug doradczych,
takich jak us∏ugi doradztwa podatkowego,
prawnicze lub reklamowe, które stanowià
element ciàg∏ej lub okresowej dzia∏alnoÊci
przedsi´biorcy lub sà zwiàzane z bie˝àcymi wydatkami operacyjnymi przedsi´biorcy.
3. Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1,
udzielona jednemu przedsi´biorcy nie mo˝e przekroczyç w ramach jednego projektu
równowartoÊci w z∏otych kwoty 2 milionów euro.”;
7) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. WielkoÊç pomocy de minimis udzielonej
przedsi´biorcom na pokrycie wydatków, o których mowa w § 15 ust. 3, nie mo˝e przekroczyç
100 % dopuszczalnej wartoÊci tych wydatków
wskazanej w tym przepisie.”;
8) w § 9 dodaje si´ ust. 3—5 w brzmieniu:
„3. Pomoc publiczna, o której mowa w § 4 ust. 1
oraz § 6 ust. 1, mo˝e zostaç udzielona mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy tylko wówczas, je˝eli z∏o˝y∏ on wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpocz´ciem
realizacji projektu lub jest wskazany w takim
wniosku. W przypadku gdy pomoc publiczna
jest przekazywana przez wykonawców lub projektodawców przedsi´biorcom niewymienionym we wniosku o udzielenie wsparcia, za z∏o˝enie wniosku o udzielenie wsparcia uznaje si´
zg∏oszenie udzia∏u w szkoleniu lub skorzystania z us∏ug doradczych.
4. Pomoc publiczna, o której mowa w § 4 ust. 1
oraz § 6 ust. 1, mo˝e zostaç udzielona przedsi´biorcy innemu ni˝ ma∏y lub Êredni tylko
wówczas, je˝eli z∏o˝y∏ on wniosek o udzielenie
wsparcia przed rozpocz´ciem realizacji projektu, a z dokumentacji niezb´dnej do udzielenia
pomocy wynika, ˝e w rezultacie otrzymanej
pomocy b´dzie spe∏niony co najmniej jeden
z nast´pujàcych warunków:
1) rozmiar dzia∏aƒ podejmowanych w ramach
projektu zostanie znaczàco zwi´kszony;
2) zasi´g projektu zostanie znaczàco rozszerzony;
3) ca∏kowita kwota wydana przez przedsi´biorc´ na projekt zostanie znaczàco zwi´kszona;
4) nastàpi znaczne przyspieszenie realizacji
projektu.
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5. Agencja, wykonawca lub odpowiednio projektodawca przed udzieleniem przedsi´biorcy pomocy publicznej sprawdza, czy dokumentacja,
o której mowa w ust. 4, zak∏ada spe∏nienie warunków okreÊlonych w tym przepisie.”;
9) w § 10:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. O wsparcie na rozwój kapita∏u ludzkiego
mo˝e ubiegaç si´:
1) przedsi´biorca,
2) podmiot dzia∏ajàcy na rzecz zatrudnienia,
rozwoju zasobów ludzkich lub potencja∏u
adaptacyjnego przedsi´biorców nieb´dàcy przedsi´biorcà
— zwany dalej „projektodawcà”.”,
b) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Projektodawca mo˝e realizowaç projekt obj´ty wsparciem wspólnie z innymi podmiotami wskazanymi we wniosku o udzielenie
wsparcia, o ile posiadajà one ∏àcznie z projektodawcà potencja∏ ekonomiczny i techniczny niezb´dny do realizacji tego projektu,
przy czym wsparcie mo˝e byç udzielone wy∏àcznie podmiotom spe∏niajàcym warunki
okreÊlone w art. 6b ust. 1 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci. Wydatki kwalifikowalne, o których mowa w § 15
ust. 1—4 oraz § 16 ust. 1, mogà byç ponoszone równie˝ przez te podmioty.
5. W przypadku organizowania szkolenia lub
Êwiadczenia us∏ug doradczych na rzecz
przedsi´biorców
podmiot
otrzymujàcy
wsparcie na rozwój kapita∏u ludzkiego jest
obowiàzany do uzyskania wk∏adu od tych
przedsi´biorców w wysokoÊci stanowiàcej
dope∏nienie do 100 % kwoty wydatków
kwalifikowalnych, o których mowa w § 15
ust. 1 i 2. W przypadku projektów realizowanych wy∏àcznie na potrzeby danego przedsi´biorcy lub przedsi´biorców powiàzanych
z nim organizacyjnie, kapita∏owo lub gospodarczo wysokoÊç wk∏adu wnoszonego przez
tych przedsi´biorców stanowi dope∏nienie
do 100 % kwoty wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 15 ust. 1, 2 i 4.”;
10) w § 11:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Uczestnikami szkoleƒ, z zastrze˝eniem
ust. 2, lub odbiorcami us∏ug doradczych,
o których mowa w § 10 ust. 1, mogà byç:
1) projektodawcy b´dàcy przedsi´biorcami
z siedzibà na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz ich pracownicy;
2) inni przedsi´biorcy majàcy siedzib´ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) pracownicy delegowani przez przedsi´biorców, o których mowa w pkt 2.
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2. Uczestnikami szkoleƒ w formie studiów podyplomowych mogà byç przedsi´biorcy,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, lub pracownicy tych przedsi´biorców, którzy nie zostali
przez nich oddelegowani do udzia∏u w studiach podyplomowych. WielkoÊç wsparcia
na rozwój kapita∏u ludzkiego w cz´Êci przeznaczonej na pokrycie kosztów uczestnictwa
tych przedsi´biorców lub ich pracowników
w studiach podyplomowych nie mo˝e przekroczyç 80 % kwoty wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 15 ust. 1,
przypadajàcych odpowiednio na danego
przedsi´biorc´ lub pracownika.”,
b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) podmiotów dzia∏ajàcych na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencja∏u adaptacyjnego przedsi´biorców.”;
11) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Projekty, o których mowa w § 10 ust. 1 i 3,
sà realizowane w ca∏oÊci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjàtkiem projektów wspó∏pracy ponadnarodowej realizowanych na podstawie wytycznych, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 4c ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.”;
12) w § 15:
a) w ust. 1 pkt 1—3 otrzymujà brzmienie:
„1) prowadzenie szkoleƒ, w tym:
a) koszty kadry szkoleniowej, z zastrze˝eniem pkt 2,
b) koszty podró˝y, wy˝ywienia i zakwaterowania kadry szkoleniowej i uczestników
szkoleƒ,
c) inne wydatki bie˝àce, w tym wydatki na
materia∏y i dostawy,
d) amortyzacj´ narz´dzi i wyposa˝enia, wy∏àcznie w zakresie, w jakim sà one wykorzystywane do realizacji szkolenia;
2) wynagrodzenia kadry szkoleniowej projektodawcy, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 1,
realizujàcego projekt na potrzeby w∏asne,
zaanga˝owanej w realizacj´ projektu, wraz
z kosztami zatrudnienia, w szczególnoÊci
sk∏adkami na ubezpieczenia spo∏eczne,
sk∏adkami na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkami na podatek dochodowy, sk∏adkami
na Fundusz Pracy oraz odpisem na zak∏adowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych;
3) wynagrodzenia uczestników szkolenia b´dàcych przedsi´biorcami lub pracownikami
delegowanymi przez przedsi´biorców na to
szkolenie, odbywajàce si´ w godzinach
pracy, do wysokoÊci sumy kwot wydatków kwalifikowalnych, o których mowa
w pkt 1 i 2.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. ¸àczna kwota wydatków, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 i 3, nie mo˝e przekroczyç
kwoty wk∏adu wnoszonego przez projektodawc´ lub przedsi´biorc´.”,
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c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach
wsparcia na rozwój kapita∏u ludzkiego
w cz´Êci dotyczàcej wydatków inwestycyjnych zalicza si´ wydatki na:
1) zakup Êrodków trwa∏ych, których wartoÊç
poczàtkowa jest wy˝sza od 10 % kwoty
okreÊlonej w przepisach podatkowych
uprawniajàcej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, z wy∏àczeniem mebli,
2) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrodków
trwa∏ych, których wartoÊç poczàtkowa
jest wy˝sza od 10 % kwoty okreÊlonej
w przepisach podatkowych uprawniajàcej do dokonania jednorazowego odpisu
amortyzacyjnego, nale˝ne finansujàcemu z tytu∏u umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokoÊci ich wartoÊci poczàtkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakoƒczenia realizacji projektu, z wy∏àczeniem
mebli,
3) zakup lub raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej
mebli, nale˝ne finansujàcemu z tytu∏u
umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokoÊci ich wartoÊci poczàtkowej z dnia zawarcia umowy leasingu,
poniesione do dnia zakoƒczenia realizacji
projektu,
4) adaptacj´
budynków,
pomieszczeƒ
i miejsc pracy, w których odbywa si´
szkolenie, na potrzeby osób niepe∏nosprawnych
— do wysokoÊci okreÊlonej w og∏oszeniu
o konkursie, o którym mowa w art. 29 ust. 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, jednak˝e nieprzekraczajàcej ∏àcznie 10 % wartoÊci ca∏kowitych wydatków kwalifikowalnych projektu obj´tego wsparciem na rozwój kapita∏u ludzkiego.”;
13) w § 16 w ust. 1:
a) w pkt 1:
— lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) koszty podró˝y, wy˝ywienia i zakwaterowania kadry szkoleniowej i uczestników
szkoleƒ,”,
— lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) amortyzacj´ narz´dzi i wyposa˝enia, wy∏àcznie w zakresie, w jakim sà one wykorzystywane do realizacji szkolenia;”,
b) pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4) zakup Êrodków trwa∏ych, których wartoÊç
poczàtkowa jest wy˝sza od 10 % kwoty
okreÊlonej w przepisach podatkowych
uprawniajàcej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, z wy∏àczeniem
mebli;
5) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrodków
trwa∏ych, których wartoÊç poczàtkowa jest
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wy˝sza od 10 % kwoty okreÊlonej w przepisach podatkowych uprawniajàcej do dokonania jednorazowego odpisu, nale˝ne
finansujàcemu z tytu∏u umowy leasingu
finansowego lub zwrotnego do wysokoÊci
ich wartoÊci poczàtkowej z dnia zawarcia
umowy leasingu, poniesione do dnia zakoƒczenia realizacji projektu, z wy∏àczeniem
mebli;”,
c) po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:
„5a) zakup lub raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej
mebli, nale˝ne finansujàcemu z tytu∏u
umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokoÊci ich wartoÊci poczàtkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakoƒczenia realizacji
projektu;”;
14) w § 17:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) do dnia zawarcia umowy o udzielenie
wsparcia lub po dniu zawarcia tej umowy,
lecz odnoszàcych si´ do kosztów powsta∏ych do dnia jej zawarcia, z wyjàtkiem wydatków na pokrycie kosztów zabezpieczenia
nale˝ytego wykonania umowy;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku wsparcia, o którym mowa
w § 10 ust. 1, realizowanego w formie studiów podyplomowych dla pracowników
przedsi´biorców, którzy nie zostali oddelegowani na szkolenie przez przedsi´biorców,
lub dla przedsi´biorców, projektodawca jest
zobowiàzany do uzyskania wk∏adu w formie
pieni´˝nej odpowiednio od tych pracowników w wysokoÊci co najmniej 20 % kwoty
wydatków, o których mowa w § 15 ust. 1, albo od przedsi´biorców w wysokoÊci stanowiàcej dope∏nienie do 100 % kwoty wydatków, o których mowa w tym przepisie, wynikajàcej z okreÊlenia wielkoÊci pomocy publicznej, o której mowa w § 5.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. WielkoÊç wsparcia na rozwój kapita∏u ludzkiego dla projektodawcy pomniejsza si´
o nale˝ny wk∏ad.”,
d) uchyla si´ ust. 6,
e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. WielkoÊç wsparcia na rozwój kapita∏u ludzkiego dla projektodawcy, o którym mowa
w § 10 ust. 2, w cz´Êci dotyczàcej wydatków,
o których mowa w § 15 ust. 3, mo˝e wynosiç do 100 % dopuszczalnej wartoÊci tych
wydatków wskazanej w tym przepisie.”;
15) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Agencja mo˝e udzieliç podmiotowi dzia∏ajàcemu na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów
ludzkich lub potencja∏u adaptacyjnego przedsi´biorców, który spe∏nia warunki okreÊlone
w ust. 2, wsparcia na realizacj´ projektu w zakresie nabywania lub podnoszenia kwalifikacji
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i umiej´tnoÊci przez osoby prowadzàce szkolenia lub Êwiadczàce us∏ugi doradcze dla przedsi´biorców, zwanego dalej „wsparciem na
podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej”.”;
16) w § 19:
a) w ust. 1:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) prowadzenie szkoleƒ, w tym:
a) koszty kadry szkoleniowej,
b) koszty podró˝y, wy˝ywienia i zakwaterowania kadry szkoleniowej i uczestników szkoleƒ,
c) inne wydatki bie˝àce, w tym wydatki
na materia∏y i dostawy;”,
— pkt 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4) zakup Êrodków trwa∏ych, których wartoÊç
poczàtkowa jest wy˝sza od 10 % kwoty
okreÊlonej w przepisach podatkowych
uprawniajàcej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, z wy∏àczeniem mebli;
5) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrodków
trwa∏ych, których wartoÊç poczàtkowa
jest wy˝sza od 10 % kwoty okreÊlonej
w przepisach podatkowych uprawniajàcej do dokonania jednorazowego odpisu,
nale˝ne finansujàcemu z tytu∏u umowy
leasingu finansowego lub zwrotnego do
wysokoÊci ich wartoÊci poczàtkowej
z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakoƒczenia realizacji projektu, z wy∏àczeniem mebli;”,
— po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:
„5a) zakup lub raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej mebli, nale˝ne finansujàcemu z tytu∏u umowy leasingu finansowego lub
zwrotnego do wysokoÊci ich wartoÊci
poczàtkowej z dnia zawarcia umowy
leasingu, poniesione do dnia zakoƒczenia realizacji projektu;”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Szkolenia lub us∏ugi doradcze obj´te wsparciem na podnoszenie kwalifikacji kadry
szkoleniowej sà realizowane w ca∏oÊci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjàtkiem projektów wspó∏pracy ponadnarodowej realizowanych na podstawie wytycznych, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 4c
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.”,
c) dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:
„8. Podmiot dzia∏ajàcy na rzecz zatrudnienia,
rozwoju zasobów ludzkich lub potencja∏u
adaptacyjnego przedsi´biorców mo˝e realizowaç projekt obj´ty wsparciem wspólnie
z innymi podmiotami wskazanymi we wniosku o udzielenie wsparcia, o ile podmioty te
spe∏niajà warunki okreÊlone w § 18 ust. 2,
przy czym wsparcie mo˝e byç udzielone
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wy∏àcznie podmiotom spe∏niajàcym warunki okreÊlone w art. 6b ust. 1 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci. Wydatki kwalifikowalne, o których mowa w ust. 1
pkt 1—3, mogà byç ponoszone równie˝
przez te podmioty.”;
17) w § 20 w ust. 1 po pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) osoby fizyczne Êwiadczàce na podstawie
umów cywilnoprawnych us∏ugi szkoleniowe
dla podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç
w zakresie szkoleƒ.”;
18) w § 21 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) wykorzystania, w okresie realizacji projektu
obj´tego wsparciem, nowych Êrodków trwa∏ych finansowanych w ramach leasingu, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 14, wy∏àcznie
w celach zwiàzanych z realizacjà projektu,”;
19) w § 22 w ust. 1 pkt 14 i 15 otrzymujà brzmienie:
„14) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrodków
trwa∏ych, których wartoÊç poczàtkowa jest
wy˝sza od 10 % kwoty okreÊlonej w przepisach podatkowych uprawniajàcej do dokonania jednorazowego odpisu, nale˝ne finansujàcemu z tytu∏u umowy leasingu finansowego lub zwrotnego do wysokoÊci ich wartoÊci
poczàtkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakoƒczenia realizacji
projektu, z wy∏àczeniem mebli;
15) pokrycie kosztów amortyzacji Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych, b´dàcych w∏asnoÊcià podmiotu, o którym mowa w § 21 ust. 1, w zakresie i przez
okres ich u˝ywania na potrzeby projektu obj´tego wsparciem;”;
20) w § 24 w ust. 2:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) podmioty dzia∏ajàce na rzecz zatrudnienia,
rozwoju zasobów ludzkich lub potencja∏u
adaptacyjnego przedsi´biorców, nieb´dàce
przedsi´biorcami;”,
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2. Agencja zawiera umow´ o udzielenie
wsparcia z podmiotem wy∏onionym
w drodze konkursu lub w wyniku pozytywnego rozpatrzenia Êrodków odwo∏awczych, o których mowa w ustawie wymienionej w ust. 1, w uzgodnionym mi´dzy stronami terminie po z∏o˝eniu kompletnej dokumentacji niezb´dnej do zawarcia umowy.”;
23) w § 30:
a) w ust. 2 uchyla si´ lit. e,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3e w brzmieniu:
„3a. Agencja, po dokonaniu oceny z∏o˝onych
wniosków, sporzàdza list´ rankingowà
wniosków. Lista ta podlega og∏oszeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Agencji.
3b. Agencja pisemnie informuje ka˝dy z podmiotów ubiegajàcych si´ o wsparcie o wynikach oceny z∏o˝onego przez niego wniosku.
3c. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3b, podmiot
ubiegajàcy si´ o wsparcie mo˝e wystàpiç
do Agencji o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie wsparcia. Wystàpienie
o ponowne rozpatrzenie wniosku powinno
zawieraç zarzuty wobec prawid∏owoÊci
przeprowadzonej oceny.
3d. Agencja ponownie rozpatruje wniosek
w terminie miesiàca od dnia z∏o˝enia przez
podmiot ubiegajàcy si´ o wsparcie wystàpienia, o którym mowa w ust. 3c. Agencja,
rozpatrujàc ponownie wniosek, jest zwiàzana zakresem zarzutów zg∏oszonych przez
wnioskodawc´. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wystàpienia Agencja dokonuje niezw∏ocznie odpowiedniej korekty
listy rankingowej.
3e. Agencja pisemnie informuje ka˝dy z podmiotów ubiegajàcych si´ o wsparcie o wyniku konkursu. Wynik konkursu podlega
og∏oszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Agencji.”;
24) po § 32 dodaje si´ § 32a w brzmieniu:

b) w pkt 7 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:

„§ 32a. Rozporzàdzenie stosuje si´ do pomocy
publicznej lub pomocy de minimis udzielonej do dnia 31 grudnia 2013 r.”.

„8) osoby prawne, z którymi instytucje poÊredniczàce w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju zawar∏y umow´ na prowadzenie regionalnego oÊrodka Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.”;

§ 2. 1. Do pomocy publicznej udzielanej od dnia
31 grudnia 2008 r. w ramach umów zawartych przez
Agencj´ z projektodawcami lub wykonawcami przed
tym dniem stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym
rozporzàdzeniem.

21) w § 25 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

2. Do umów zawieranych od dnia 31 grudnia
2008 r. na podstawie wniosków o udzielenie wsparcia
z∏o˝onych przed tym dniem stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu
nadanym niniejszym rozporzàdzeniem.

„b) koszty podró˝y, wy˝ywienia i zakwaterowania
kadry szkoleniowej i uczestników szkoleƒ,”;
22) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29. 1. Agencja przeprowadza konkurs, o którym
mowa w § 28 pkt 1, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2008 r.
Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieƒkowska

