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465
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 16 kwietnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki2)
Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz
z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 111, poz. 710 i Nr 228,
poz. 1517) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
zwaną dalej „Agencją”, pomocy finansowej
w ramach niektórych działań Priorytetu II
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”;
2) w § 2 w ust. 1:
a) po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:
„1b) beneficjencie pomocy — należy przez to
rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2
pkt 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz
z 2010 r. Nr 18, poz. 99);”,
b) uchyla się pkt 5;
3) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej „wsparciem”, podmiotom określonym w § 10 ust. 2 i 3, § 18 ust. 1, § 21 ust. 1,
§ 23 ust. 1 oraz w § 23a ust. 1;”;
4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pomoc finansowa udzielona na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorców
lub pracowników przedsiębiorców przez nich
delegowanych, z wyłączeniem:
1) szkoleń w ramach wsparcia, o którym mowa
w § 10 ust. 3,
1)

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216,
poz. 1600).
2) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r.
Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) minister właściwy do
spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.

2) szkoleń w ramach projektu objętego wsparciem na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, realizowanego na rzecz podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 1a pkt 2
— stanowi pomoc publiczną i jest udzielana
zgodnie z przepisami rozdziału I, sekcji 8 w rozdziale II oraz rozdziału III rozporządzenia Komisji, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1a.”;
5) uchyla się § 6;
6) w § 7:
a) w ust. 1:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w ramach projektu objętego wsparciem
na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, realizowanego na rzecz podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 1a
pkt 2,”,
— pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) na pokrycie kosztów usług doradczych
dla przedsiębiorców lub pracowników
przez nich delegowanych, w ramach:
a) wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego,
o którym mowa w § 10 ust. 1,
b) projektu objętego wsparciem na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, realizowanego na rzecz podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 1a
pkt 1,
c) pomocy finansowej, o której mowa
w § 24 ust. 1,”,
— dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:
„6) w ramach wsparcia na przetestowanie
i wdrożenie usług pilotażowych, o którym
mowa w § 23 ust. 1, w zakresie usług doradczych, szkoleniowych lub finansowych,
7) w ramach wsparcia dla systemu adaptacyjności kadr poprzez promowanie postaw przedsiębiorczych, o którym mowa
w § 23a ust. 1, w zakresie usług szkoleniowych lub doradczych”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a—1c w brzmieniu:
„1a. Pomoc finansowa uzyskana przez przedsiębiorców na pokrycie kosztów, o których
mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, oraz pomoc
udzielana przedsiębiorcom i ich pracownikom zgodnie z § 24 ust. 1 na usługi szkoleniowe mogą stanowić pomoc de minimis.
1b. Przepisu ust. 1a nie stosuje się do szkoleń
realizowanych w formie studiów podyplomowych w ramach wsparcia na rozwój ka-
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pitału ludzkiego oraz do projektów realizowanych wyłącznie na potrzeby danego
przedsiębiorcy lub przedsiębiorców powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo
lub gospodarczo.

5) wsparcia dla systemu adaptacyjności kadr
poprzez promowanie postaw przedsiębiorczych, o którym mowa w § 23a ust. 1,

1c. W przypadku gdy pomoc jest przekazywana
przez wykonawców, o których mowa w § 24
ust. 1, lub projektodawców, o których mowa w § 10 ust. 2, przedsiębiorca wskazuje
w zgłoszeniu do udziału w szkoleniu, że
ubiega się w tym celu o pomoc de minimis.”,

— może wynosić do 100 % wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1
i 1a, może być udzielona określonemu przedsiębiorcy pod warunkiem, że łącznie z inną
pomocą de minimis, otrzymaną w bieżącym
roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat kalendarzowych z różnych
źródeł i w różnych formach, nie przekroczy
równowartości w złotych kwoty 200 tysięcy
euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego — kwoty 100 tysięcy euro.”,
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1
i 1a, nie może być uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych
z zagranicy.”,
e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Podmioty, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3,
§ 18 ust. 1, § 23 ust. 1, § 23a ust. 1, oraz wykonawcy świadczący usługi, o których mowa w § 24 ust. 1, w przypadku udzielania
wsparcia objętego regułami pomocy de minimis, wydają beneficjentom pomocy zaświadczenia o pomocy de minimis zgodnie
z odrębnymi przepisami.”,
f) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. W przypadku gdy udzielenie pomocy spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej
wielkości pomocy de minimis, przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej,
o której mowa w § 4, z zastrzeżeniem § 9
ust. 1.”;
7) w § 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wielkość pomocy de minimis udzielonej
przedsiębiorcom w ramach:
1) wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego,
o którym mowa w § 10 ust. 1,
2) wsparcia, o którym mowa w § 10 ust. 3,
3) projektu objętego wsparciem na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, realizowanego na rzecz podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 1a,
4) wsparcia na przetestowanie i wdrożenie
usług pilotażowych, o którym mowa
w § 23 ust. 1,

6) pomocy finansowej, o której mowa w § 24
ust. 1

b) uchyla się ust. 3;
8) w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pomoc publiczna, o której mowa w § 4 ust. 1,
podlega kumulacji z inną pomocą, w tym
pomocą de minimis, udzieloną danemu
przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem, bez względu na jej
formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i nie może przekroczyć dopuszczalnej
intensywności pomocy określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu
pomocy innej niż de minimis.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pomoc publiczna, o której mowa w § 4 ust. 1,
może zostać udzielona mikroprzedsiębiorcy,
małemu lub średniemu przedsiębiorcy tylko
wówczas, jeżeli złożył on wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji
projektu lub jest wskazany w takim wniosku.
W przypadku gdy pomoc publiczna jest przekazywana przez wykonawców lub projektodawców przedsiębiorcom niewymienionym
we wniosku o udzielenie wsparcia, za złożenie wniosku o udzielenie wsparcia uznaje się
zgłoszenie udziału w szkoleniu lub skorzystania z usług doradczych.”,
c) w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Pomoc publiczna, o której mowa w § 4 ust. 1,
może zostać udzielona przedsiębiorcy innemu
niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca tylko wówczas, jeżeli złożył on wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem
realizacji projektu lub jest wskazany w takim
wniosku, a z dokumentacji niezbędnej do udzielenia pomocy wynika, że w rezultacie otrzymanej pomocy będzie spełniony co najmniej jeden
z następujących warunków:”,
d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W przypadku gdy pomoc publiczna, o której mowa w § 4 ust. 1, jest przekazywana
przez wykonawców lub projektodawców
przedsiębiorcom niewymienionym we
wniosku o udzielenie wsparcia, za złożenie
wniosku o udzielenie wsparcia uznaje się
zgłoszenie udziału w szkoleniu.”;
9) w § 10:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku organizowania szkolenia na
rzecz przedsiębiorców podmiot otrzymujący
wsparcie na rozwój kapitału ludzkiego jest
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obowiązany do uzyskania wkładu od tych
przedsiębiorców w wysokości stanowiącej
dopełnienie do 100 % kwoty wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 15 ust. 1.
W przypadku projektów realizowanych wyłącznie na potrzeby danego przedsiębiorcy
lub przedsiębiorców powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo
wysokość wkładu wnoszonego przez tych
przedsiębiorców stanowi dopełnienie do
100 % kwoty wydatków kwalifikowalnych,
o których mowa w § 15 ust. 1 i 4.”,
b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Jeżeli szkolenie organizowane na rzecz
przedsiębiorcy w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego stanowi pomoc de
minimis, przepisu ust. 5 nie stosuje się.”;
10) w § 15:
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d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de
minimis dla przedsiębiorców na pokrycie
kosztów usług doradczych w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego są wydatki
wskazane w ust. 2.”;
11) w § 16 w ust. 1:
a) w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) amortyzację narzędzi i wyposażenia, wyłącznie w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji szkolenia i pod warunkiem,
że do zakupu tych aktywów nie wykorzystano krajowych lub pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej środków publicznych;”,
b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) realizację projektów współpracy ponadnarodowej, w tym:
a) organizowanie konferencji, seminariów,
warsztatów i spotkań,

a) w ust. 1:
— w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

b) prowadzenie badań i analiz,

„d) amortyzację narzędzi i wyposażenia, wyłącznie w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji szkolenia i pod
warunkiem, że do zakupu tych aktywów
nie wykorzystano krajowych lub pochodzących z budżetu Unii Europejskiej środków publicznych;”,

c) przygotowanie publikacji, opracowań
i raportów, ich tłumaczenie i wydawanie,
d) doradztwo, wymianę pracowników, staże i wizyty studyjne,
e) adaptowanie rozwiązań wypracowanych
w innych państwach i wypracowanie
nowych rozwiązań, mających na celu
zwiększenie zdolności dostosowawczych
przedsiębiorców i ich pracowników;”;

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wynagrodzenia uczestników szkolenia będących przedsiębiorcami lub pracownikami delegowanymi przez przedsiębiorców
na to szkolenie, odbywające się w godzinach pracy.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy publicznej lub pomocy de minimis dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów uczestnictwa
w szkoleniu tych przedsiębiorców lub pracowników przez nich delegowanych w ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego
są wydatki wskazane w ust. 1, przy czym wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, kwalifikują się do wsparcia jedynie do wysokości
sumy kwot wydatków kwalifikowalnych,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W przypadku projektów realizowanych wyłącznie na potrzeby danego przedsiębiorcy
lub przedsiębiorców powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo,
podstawą wyliczenia wielkości pomocy
publicznej dla przedsiębiorców na pokrycie
kosztów uczestnictwa w szkoleniu tych
przedsiębiorców lub pracowników przez
nich delegowanych w ramach wsparcia na
rozwój kapitału ludzkiego są wydatki wskazane w ust. 1 i 4, przy czym wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4, kwalifikują się do wsparcia jedynie do wysokości
sumy kwot wydatków kwalifikowalnych,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.”,

12) w § 17 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) do dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia, z wyjątkiem wydatków na pokrycie kosztów zabezpieczenia należytego wykonania
umowy;”;
13) w § 18:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Agencja może udzielić podmiotowi działającemu na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego
przedsiębiorców wsparcia na realizację projektu w zakresie nabywania lub podnoszenia
kwalifikacji i umiejętności przez osoby prowadzące szkolenia lub świadczące usługi
doradcze dla przedsiębiorców, zwanego dalej „wsparciem na podnoszenie kwalifikacji
kadry szkoleniowej”.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Projekt objęty wsparciem na podnoszenie
kwalifikacji kadry szkoleniowej może być
realizowany:
1) na potrzeby własne podmiotu, o którym
mowa w ust. 1, lub podmiotów powiązanych z nim organizacyjnie, kapitałowo
lub gospodarczo;
2) na rzecz uczestników szkoleń lub odbiorców usług doradczych, o których mowa
w § 20 ust. 1.”,

Dziennik Ustaw Nr 72

— 6329 —

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wsparcie na podnoszenie kwalifikacji kadry
szkoleniowej w ramach projektu realizowanego na rzecz podmiotów, o których mowa
w ust. 1a pkt 2, może być udzielone podmiotowi wskazanemu w ust. 1, który:
1) dysponuje personelem o kwalifikacjach
niezbędnych do świadczenia usług szkoleniowych dla podmiotów świadczących
usługi szkoleniowe oraz
2) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji programów szkoleniowych dla podmiotów świadczących usługi
szkoleniowe.”;
14) w § 19:
a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy
publicznej dla przedsiębiorcy realizującego
projekt przeznaczony wyłącznie na potrzeby tego przedsiębiorcy lub przedsiębiorców powiązanych z tym przedsiębiorcą organizacyjnie, kapitałowo lub gospodarczo,
na rzecz których świadczone są usługi szkoleniowe w ramach wsparcia na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3.”,
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Podmiot działający na rzecz zatrudnienia,
rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorców może realizować projekt objęty wsparciem na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, realizowany na rzecz podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 1a pkt 2, wspólnie z innymi
podmiotami wskazanymi we wniosku
o udzielenie wsparcia, o ile podmioty te
spełniają warunki określone w § 18 ust. 2.
Wsparcie może być udzielone wyłącznie
podmiotom spełniającym warunki określone w art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wydatki kwalifikowalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3,
mogą być ponoszone również przez te podmioty.”;
15) w § 20:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uczestnikami szkoleń lub odbiorcami usług
doradczych realizowanych przez podmiot,
któremu udzielono wsparcia na podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej, z zastrzeżeniem ust. 1a, mogą być:
1) pracownicy osób prawnych prowadzących działalność w zakresie szkoleń, niebędących przedsiębiorcami;
2) osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą w zakresie szkoleń;
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3) pracownicy przedsiębiorców;
4) osoby fizyczne świadczące na podstawie
umów cywilnoprawnych usługi szkoleniowe dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie szkoleń.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Uczestnikami szkoleń lub odbiorcami usług
doradczych realizowanych w ramach projektu objętego wsparciem na podnoszenie
kwalifikacji kadry szkoleniowej, realizowanego na rzecz podmiotów, o których
mowa w § 18 ust. 1a pkt 1, mogą być
te podmioty i ich pracownicy oraz osoby
fizyczne współpracujące z tymi podmiotami, prowadzące działalność gospodarczą
w zakresie szkoleń lub świadczące usługi
szkoleniowe na podstawie umów cywilnoprawnych.”,
c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku organizowania szkolenia na
potrzeby podmiotów, o których mowa
w § 18 ust. 1a pkt 1, wielkość wsparcia na
podnoszenie kwalifikacji kadry szkoleniowej
pomniejsza się o należny wkład.”;
16) w § 22:
a) w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) ubezpieczenie środków trwałych, o których
mowa w pkt 14;”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 15,
zalicza się do wydatków kwalifikowalnych
pod warunkiem, że do zakupu tych aktywów nie wykorzystano krajowych lub pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
środków publicznych.”;
17) w § 23:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Agencja może udzielić wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usług pilotażowych
podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju
gospodarczego, który posiada:
1) wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług informacyjnych,
doradczych, szkoleniowych lub finansowych, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego
Systemu Usług dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 27, poz. 221),
oraz
2) odpowiedni potencjał organizacyjny,
techniczny i ekonomiczny.
2. Wielkość wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usług pilotażowych nie może przekroczyć kwoty 500 tysięcy złotych na świadczenie usług przez jeden podmiot w ramach
jednego rodzaju usług.”,
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b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de
minimis dla podmiotu, o którym mowa
w ust. 1, jest kwota stanowiąca różnicę pomiędzy otrzymaną kwotą wsparcia a sumą
pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom.
5. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de
minimis dla przedsiębiorcy są wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług
pilotażowych temu przedsiębiorcy.”;
18) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:
„Rozdział 6a
Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania
wsparcia dla systemu adaptacyjności kadr
poprzez promowanie postaw przedsiębiorczych
§ 23a. 1. Agencja może udzielić wsparcia przeznaczonego na realizację inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości, w tym
rozszerzenie oferty usług szkoleniowych,
doradczych i informacyjnych, zwanego
dalej „wsparciem dla systemu adaptacyjności kadr poprzez promowanie postaw
przedsiębiorczych”, podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego,
podmiotowi działającemu na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
podmiotowi działającemu na rzecz innowacyjności, organizacji pracodawców
i reprezentatywnej organizacji związkowej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do
Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego,
jednostce naukowej w rozumieniu art. 2
pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r.
o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), które:
1) nie działają dla zysku lub zysk przeznaczają na cele statutowe;
2) prowadzą działalność, w tym w ramach
sieci, służącą tworzeniu korzystnych
warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców oraz realizowaniu procesów innowacyjnych.
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rych mowa w art. 6b ust. 1 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Projekty obejmujące wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr poprzez promowanie postaw przedsiębiorczych są realizowane w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 23b. 1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach
wsparcia dla systemu adaptacyjności
kadr poprzez promowanie postaw przedsiębiorczych zalicza się wydatki poniesione na:
1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi
od wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, w tym osób zarządzających projektem;
2) podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu, według
stawek określonych w przepisach
o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej;
3) zakup usług, w szczególności transportowych,
telekomunikacyjnych,
pocztowych i komunalnych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają
powszechnie stosowanym na rynku;
4) najem i eksploatację pomieszczeń
w celach bezpośrednio związanych
z realizacją projektu;
5) pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego
wsparciem;
6) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
7) zakup
wartości
i prawnych;

niematerialnych

8) tłumaczenia i druk materiałów, w tym
materiałów szkoleniowych, oraz ich
publikację;
9) działania promocyjne i informacyjne,
pod warunkiem że w działaniach tych
przekazywana jest informacja, iż projekt jest realizowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, realizują projekty objęte wsparciem dla systemu adaptacyjności kadr poprzez promowanie postaw przedsiębiorczych wspólnie z innymi podmiotami, o których mowa w art. 6b ust. 1 pkt 2—9 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
wskazanymi we wniosku o udzielenie
wsparcia, które spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 1 i 2.

10) obsługę księgową oraz usługi prawnicze, doradcze i eksperckie;

3. Wsparcie dla systemu adaptacyjności
kadr poprzez promowanie postaw przedsiębiorczych jest przeznaczone na realizację działań na rzecz podmiotów, o któ-

12) koszty administracyjne lub bieżącego
zarządu, do wysokości 10 % łącznej
wartości kosztów, o których mowa
w pkt 1—11;

11) pokrycie kosztów szkoleń pracowników świadczących usługi doradcze,
szkoleniowe i informacyjne w ramach
projektu;
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13) zakup sprzętu i wyposażenia;
14) pokrycie kosztów adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy,
w których realizowane są usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne
w ramach projektu;
15) pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących własnością podmiotu, o którym mowa
w § 23a ust. 1, w zakresie i przez okres
ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem;
16) audyt finansowy dotyczący wydatków, o których mowa w pkt 1—15,
pod warunkiem że będzie dokonany
przez biegłych rewidentów, a cena
audytu odpowiada stawkom powszechnie stosowanym na rynku
usług audytorskich.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 13
i 14, zalicza się do wydatków kwalifikowalnych do wysokości określonej w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa
w § 30 ust. 2, jednakże nieprzekraczającej
łącznie 10 % wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 5
i 15, zalicza się do wydatków kwalifikowalnych pod warunkiem, że do zakupu
tych aktywów nie wykorzystano krajowych lub pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej środków publicznych.
4. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach
wsparcia dla systemu adaptacyjności
kadr poprzez promowanie postaw przedsiębiorczych nie zalicza się wydatków poniesionych:
1) do dnia zawarcia umowy o udzielenie
wsparcia lub po dniu zawarcia tej umowy, lecz odnoszących się do kosztów
powstałych do dnia jej zawarcia;
2) w wysokości niewspółmiernej do zrealizowanych zadań i osiągniętych rezultatów projektu objętego wsparciem.
5. Wydatki kwalifikowalne, o których mowa
w ust. 1, mogą być ponoszone przez podmioty, o których mowa w § 23a ust. 2.
§ 23c. 1. Wielkość wsparcia dla systemu adaptacyjności kadr poprzez promowanie postaw przedsiębiorczych może wynosić do
100 % wydatków kwalifikowalnych, przy
czym maksymalna kwota wsparcia nie
może przekroczyć 1 miliona złotych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr poprzez promowanie postaw
przedsiębiorczych dotyczy usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej, wsparcie to stanowi dla podmiotów,
o których mowa w § 23a ust. 1 i 2, pomoc
de minimis i jest udzielane zgodnie z § 7.
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3. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy
de minimis dla podmiotów, o których
mowa w § 23a ust. 1 i 2, w ramach wsparcia dla systemu adaptacyjności kadr poprzez promowanie postaw przedsiębiorczych, jest kwota stanowiąca różnicę pomiędzy otrzymaną kwotą wsparcia a sumą pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom.
4. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy
de minimis dla przedsiębiorcy w ramach
wsparcia dla systemu adaptacyjności
kadr poprzez promowanie postaw przedsiębiorczych są wydatki bezpośrednio
związane ze świadczeniem usług szkoleniowych lub doradczych temu przedsiębiorcy.”;
19) w § 24 w ust. 2 uchyla się pkt 8;
20) w § 26:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Agencja może udzielić podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego, który posiada:
1) wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług informacyjnych,
doradczych, szkoleniowych lub finansowych, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego
Systemu Usług dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, oraz
2) odpowiedni potencjał organizacyjny,
techniczny i ekonomiczny
— pomocy finansowej na rozwój potencjału
tego podmiotu.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Agencja może udzielić podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego, który nie posiada:
1) wdrożonego i zweryfikowanego standardu, w zakresie świadczenia usług, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz
2) odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego
— pomocy finansowej na osiągnięcie takiego standardu i odpowiedniego potencjału.
Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”;
21) w § 28 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) podmiotów, o których mowa w § 23a ust. 1 —
w zakresie wsparcia dla systemu adaptacyjności kadr poprzez promowanie postaw przedsiębiorczych.”;
22) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Agencja przeprowadza konkurs, o którym mowa w § 28 pkt 2—5, informując o rozpoczęciu
przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia i zamieszczając ogłoszenie, w szczególności na stronie internetowej Agencji.”.
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§ 2. 1. Do umów o udzielenie wsparcia zawartych
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2. Do umów o udzielenie wsparcia zawieranych po
dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na
podstawie wniosków o udzielenie wsparcia złożonych
przed dniem jego wejścia w życie, stosuje się przepisy
dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2,
Agencja może, na wniosek projektodawcy, beneficjenta pomocy lub wykonawcy złożony do dnia 31 grudnia
2010 r., dokonać odpowiednio zmiany zawartej umowy albo zawrzeć umowę, na warunkach określonych
w niniejszym rozporządzeniu.
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4. Do rozliczenia przez Agencję pomocy publicznej
udzielonej od dnia 31 grudnia 2008 r. do dnia wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie
umów o udzielenie wsparcia, o którym mowa w § 10
rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepis § 15 ust. 5a
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

