
Warszawa,29.09.2015 r. 

Działanie 2.3  
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora 

publicznego 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

 



Omówienie kryteriów formalnych 
wyboru projektów w ramach 

działania 2.3 PO PC 



 
 

KRYTERIA FORMALNE  
dla działania 2.3 PO PC  

 

1. Złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedniej formie 

2. Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania 

3. Kwalifikowalność Wnioskodawcy/Partnerów 

4. Prawidłowość wyboru Partnerów w projekcie (jeśli dotyczy) 

5. Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej 

6. Wpisywanie się projektu we właściwe działanie/poddziałanie/typ 
projektu 

7. Miejsce realizacji projektu 

8. Zgodność z okresem kwalifikowania wydatków w PO PC 

9. Prawidłowość określenia kwoty wsparcia 



 
 

KRYTERIA FORMALNE  
dla działania 2.3 PO PC   

 

10. Kwalifikowalność wydatków 

11. Zgodność z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  
z dnia 17 grudnia 2013 r. 

12. Budżet projektu 

13. Data zakończenia projektu 

14. Akceptacja realizacji projektu przez właściwego decydenta (kryterium nie 
dotyczy nauki i kultury, odnosi się tylko do projektów dotyczących 
udostępnienia ISP ze źródeł administracyjnych) 

15. Zgodność z zasadami pomocy publicznej (lub pomocy de minimis) 

16. Zgodność z zasadami horyzontalnymi 

17.  Publiczna prezentacja założeń projektu 



 
Najczęściej popełniane błędy 
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Najczęściej popełniane błędy – ocena 
formalna   

Brak na nośniku danych skanu podpisanego 
wniosku i skanów podpisanych załączników lub 
ich wersji elektronicznych zgodnych z wersją 
papierową,  

Brak na nośniku danych wniosku w wersji xml, 

Brak wymaganych załączników do wniosku o 
dofinansowanie, np. bilansu, rachunku zysków 
i strat oraz majątku jednostki za ostatnie 5 lat 
zarówno Wnioskodawcy jak i Partnerów, 



 
 

Najczęściej popełniane błędy – 
ocena formalna   

Brak potwierdzenia „za zgodność  
z oryginałem” na załącznikach do wniosku  
o dofinansowanie będących kopiami 
dokumentów, 

Konieczność parafowania każdej strony wersji 
papierowej wniosku o dofinansowanie,  

Nieczytelność kopii załączników (np. zbyt mała 
rozdzielczość rozbudowanych tabel z danymi 
finansowymi), 

 



 
 

Najczęściej popełniane błędy – 
ocena formalna   

 Błędnie wskazywany uzupełniający zakres interwencji 
w projektach uwzględniających cross-financing, 

 Błędnie wpisywany adres skrytki ePUAP, prawidłowy 
adres to np. \login\skrytka  

 Błędy rachunkowe w częściach budżetowych wniosku 
o dofinansowanie i załącznikach np. błędne 
wyliczenia kwoty cross-financingu, kwoty 
wnioskowanego dofinansowania, błędne sumowanie 
poszczególnych pozycji budżetowych, 

 



 
 

Najczęściej popełniane błędy – 
ocena formalna   

Nieprawidłowe zaokrąglenia matematyczne, 
niezgodne z Instrukcją wypełnienia wniosku  
o dofinansowanie, 

Uwzględnianie w budżecie projektu wydatków spoza 
katalogu kosztów kwalifikowalnych, 

Nieznajomość katalogu kosztów kwalifikowalnych 
powoduje przyporządkowanie wydatków do 
nieodpowiednich kategorii budżetowych, 

 



 
 

Najczęściej popełniane błędy – ocena 
formalna   

 Planując kategorie wydatków budżetowych projektu 
wskazane jest korzystanie z kategorii wydatków 
określonych w Zasadach kwalifikowania wydatków  
w ramach II osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa , 

 Brak upoważnienia/pełnomocnictwa dla osób 
podpisujących wniosek o dofinansowanie i załączniki, 

Wprowadzanie do wniosku o dofinansowanie 
poprawek wykraczających poza postulowane przez 
CPPC w doręczonym zawiadomieniu, 

 



 
 

Najczęściej popełniane błędy – 
ocena formalna   

 
 

 Niepoinformowanie CPPC o terminie i miejscu publicznej 
prezentacji założeń projektu,  

 Nieuwzględnienie w protokole z publicznej prezentacji 
projektu wszystkich elementów wskazanych w Instrukcji  
stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja 
założeń projektu”. 

 



 
INSTYTUCJA PARTNERSTWA 

 



 
 

Partnerstwo zgodnie z art. 33 ust. 1 
ustawy wdrożeniowej  

 
 

„W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez 
instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym 
albo instytucję zarządzającą regionalnym programem 
operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo przez 
podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, 
organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie 
projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach 
określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.” 



 
 

Sposób wyboru partnera spoza 
sfery finansów publicznych  

 

„Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. 
zm.9)), dokonuje wyboru partnerów spoza 
sektora finansów publicznych z zachowaniem 
zasady przejrzystości i równego traktowania 
podmiotów. Podmiot ten, dokonując wyboru, 
jest obowiązany w szczególności do: 



 
 

Sposób wyboru partnera spoza 
sfery finansów publicznych  

 

1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów na 
swojej stronie internetowej wraz ze 
wskazaniem co najmniej 21-dniowego 
terminu na zgłaszanie się partnerów 



 
 

Sposób wyboru partnera spoza 
sfery finansów publicznych  

 

2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: 
zgodności działania potencjalnego partnera  
z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu 
potencjalnego partnera w realizację celu 
partnerstwa, doświadczenia w realizacji 
projektów o podobnym charakterze 



 
 

Sposób wyboru partnera spoza 
sfery finansów publicznych  

 

 

3) podania do publicznej wiadomości na swojej 
stronie internetowej informacji o podmiotach 
wybranych do pełnienia funkcji partnera.” 



 
 
 

Partnerstwo w świetle regulaminu konkursów 
dla działania 2.3.1 oraz 2.3.2 

 
 

  

 

Partnerstwo zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej jest 
dopuszczalne w sytuacjach, gdy udział partnera/partnerów 
przyczynia się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze 
większym niż przy zaangażowaniu jedynie wnioskodawcy, 
powoduje synergię lub umożliwia całościowe potraktowanie 
zagadnienia, którego dotyczy projekt.  



 
 
 

Partnerstwo w świetle regulaminu konkursów 
dla działania 2.3.1 oraz 2.3.2 

 
 

 

 

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa 
partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które  
z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu 
mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem 
zamówień publicznych.  



 
 
 

 Osiągnięcie celów projektu w wymiarze 
większym niż przy zaangażowaniu jedynie 

wnioskodawcy 

 

 

 

Zaangażowane w partnerstwo jednostki powinny mieć zbliżony 
profil działalności lub wspólne jej cele. Osiągnięcie celów 
Projektu należy rozpatrywać w kontekście jego rezultatów.  

W szczególności za spełnienie tego warunku należy uważać 
zwiększenie liczby zasobów udostępnionych w ramach 
Projektu dzięki zastosowania mechanizmu partnerstwa, niż  
w przypadku samodzielnego zaangażowania wnioskodawcy. 



 
 Osiągnięcie synergii 

Za spełnienie efektu synergii należy uważać w szczególności 
sytuację gdy dane zasoby dzięki zaangażowaniu partnerów 
zostaną udostępnione w sposób bardziej efektywny niż  
w przypadku zaangażowania jedynie wnioskodawcy. Sytuacja 
taka będzie miała miejsce, gdy np. 

dzięki realizacji projektu w partnerstwie koszt jednostkowy 
związany z udostępnieniem danego zasobu będzie niższy 

zostanie osiągnięty efekt skali dzięki korzystaniu ze wspólnych 
narzędzi teleinformatycznych lub wspólne zlecanie zamówień 

dzięki prowadzeniu skoordynowanych działań promocyjnych 
efekty promocji da się zorganizować w sposób bardziej 
oszczędny niż w przypadku prowadzenia indywidualnych 
kampanii przez każdego z samodzielnych wnioskodawców 



 
  

Całościowe potraktowanie zagadnienia, którego 
dotyczy projekt  

 

 

Dzięki zaangażowaniu partnerów możliwe będzie udostępnienie 
pełnego zbioru danego zbioru zasobów lub np. zaangażowanie 
partnera umożliwi uzyskanie jednolitego standardu ich 
udostępnienia (np. w zakresie metadanych, czy też wdrożenia 
strategii lub dobrych praktyk w zakresie zarządzania cyfrowymi 
zbiorami) 



 
  

Ograniczenie partnerstwa mającego znamiona 
wykonastwa  

 

 

Za naruszenie zasady zawierania partnerstwa w ramach POPC 
zostanie w szczególności potraktowane zaangażowanie 
partnera zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, który  
w innym przypadku niż realizacja Projektu byłby wykonawcą  
w relacji z beneficjentem/partnerem, np.: 



 
  

Ograniczenie partnerstwa mającego znamiona 
wykonastwa  

 

Za naruszenie zasady zawierania partnerstwa w ramach POPC 
zostanie w szczególności potraktowane zaangażowanie 
partnera zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, który  
w innym przypadku niż realizacja Projektu byłby wykonawcą  
w relacji z beneficjentem/partnerem, np.: 



 
  

Ograniczenie partnerstwa mającego znamiona 
wykonastwa  

 

- Zaangażowanie jako partnera podmiotu odpowiedzialnego za 
zarządzanie projektem, 

- Zaangażowanie jako partnera dostawcy rozwiązań 
teleinformatycznych w tym programistycznych, 

- Zaangażowanie partnera w celu przeprowadzenia kampanii 
promocyjnej, 

- Zaangażowanie jako partnera podmiotu świadczącego  usługi 
digitalizacji i inne usługi związane z realizacja projektu., itp. 

 



 
PUBLICZNA PREZENTACJA 

PROJEKTU 
 

Instrukcja 

przeprowadzenia 

prezentacji 



 
 

PUBLICZNA PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ 
PROJEKTU   

• Kryterium nr 17 „Odbyła się publiczna 
prezentacja założeń projektu, z której protokół 
został załączony do wniosku  
o dofinansowanie. Informacja o terminie  
i miejscu publicznej prezentacji założeń 
projektu podlega udostępnieniu co najmniej 
na 14 dni przed dniem publicznej prezentacji.”  



 
 
 

PUBLICZNA PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ 
PROJEKTU – obowiązki Wnioskodawcy    

 
• Informacja o terminie i miejscu publicznej prezentacji założeń 

projektu 

 
 
 
 

• Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej prezentacji 
należy wskazać      TERMIN ZGŁASZANIA 

 
• Informacja dot. publicznej prezentacji  

 

CO NAJMNIEJ 

 

PRZED 

 

NA 
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PUBLICZNA PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ 
PROJEKTU – obowiązki Wnioskodawcy   

• Prezentacja publiczna powinna odbyć się 

 

 

 

• Prezentacja powinna być przygotowana  
i przeprowadzona przez przedstawiciela 
Wnioskodawcy.  

 

 

NIE PÓŹNIEJ NIŻ 

 

DNI PRZED ZŁOŻENIEM WoD DO CPPC 



 
 

PUBLICZNA PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ 
PROJEKTU – obowiązki Wnioskodawcy   

• W przypadku gdy projekt został opracowany  
w urzędzie zapewniającym obsługę organu 
podległego lub nadzorowanego przez Prezesa 
Rady Ministrów albo ministra kierującego 
działem administracji rządowej, prezentacja 
może być przygotowana i prowadzona przez 
przedstawiciela tego urzędu. 

 



 
 

PUBLICZNA PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ 
PROJEKTU – obowiązki Wnioskodawcy   

• W prezentacji uczestniczą: 

– osoby, które zgłosiły się w terminie wskazanym 
w informacji w BIP, 

– ze strony organizatora  osoby, które 
uczestniczyły w opracowaniu projektu. 

• Wszyscy uczestnicy prezentacji mają 
możliwość przedstawienia swojego 
stanowiska, do którego na bieżąco 
ustosunkowują się organizatorzy spotkania. 

 



 
 

PUBLICZNA PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ 
PROJEKTU – obowiązki Wnioskodawcy   

 

• Należy zarejestrować dźwięk lub dźwięk 
i obraz przebiegu prezentacji.  

 



 
 

PUBLICZNA PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ 
PROJEKTU – obowiązki Wnioskodawcy  

 

PROTOKÓŁ z przebiegu publicznej prezentacji 

 

 

 

    załącznik do wniosku 

      o dofinansowanie 



 
 

PUBLICZNA PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ 
PROJEKTU – obowiązki Wnioskodawcy   

 

 

PROTOKÓŁ 
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Warszawa,29-30.09.2015 r. 

POMOC PUBLICZNA W PO PC 2014-2020 

   Katarzyna Dziuba-Kubicka 
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Etap III 

Realizacja projektu  
Czy realizuje projekt zgodnie z Umową o 

dofinansowanie?  

Etap II  
 

Sporządzenie wniosku o 
dofinansowanie 

Jaka pomoc? De minimis, Kultura, 
Szkolenia czy RPI 

 MAPA DZIAŁANIA Etap I  

Analiza projektu  

 

Czy w projekcie występuje  pomoc 
publiczna? 
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Pomoc  

Publiczna 

Art. 107, ust. 1 TFUE  

Transfer środków 
publicznych 

Selektywność 

Naruszenie lub 
groźba naruszenia 
konkurencji oraz 

wpływ na wymianę 
handlową 

Korzyść 
ekonomiczna 
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3. przesłanka pomocy publicznej 

 
W efekcie transferu zasobów publicznych występuje lub może 

wystąpić zakłócenie konkurencji. 

 

Zakres przedmiotowy tych przepisów obejmuje wszelką 

działalność zdefiniowaną w orzecznictwie TSUE jako 

„oferowanie dóbr i usług na rynku”.  
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Definicje działalności gospodarczej w prawie polskim 
 

Ustawa o podatku od 
towarów i usług 

Ustawa o swobodzie 
 działalności gospodarczej 
 

Ustawa o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy 
publicznej 
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a 
 
 
 
 

 

 

 

prowadzenie 
zarobkowej 
działalności 

uczestniczenie w 
grze rynkowej 



  

 

 

 

 

 

 

Usługą w rozumieniu art. 57 Traktatu ( d. art. 50 TWE) są świadczenia 

wykonywane za wynagrodzeniem; 
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Działalność gospodarcza to wszelka działalność polegająca na oferowaniu 
towarów i usług na danym rynku 

 
Przedsiębiorstwo to każda jednostka prowadząca  działalność gospodarczą 

w ww. rozumieniu, niezależnie od jej statusu prawnego i sposobu 
finansowania  

 



Udostępnianie zasobów a prowadzenie działalności gospodarczej 
 

Pytanie  kluczowe:  
Czy będę prowadzić działalność gospodarczą w ramach projektu  

tzn. z wykorzystaniem zasobów  wytworzonych/zakupionych  w ramach 
projektu/z wykorzystaniem środków przekazanych w ramach dotacji ????? 

 
Pobieranie opłat a prowadzenie działalności gospodarczej 

 
Działanie w ramach monopolu prawnego (posiadanie „zarezerwowanych” 

wyłącznych kompetencji do prowadzenia określonej działalności) 
 
 

Czy podatek VAT może być odzyskany (tzn, czy istnieje nawet potencjalna 
możliwość odzyskania podatku, bez względu na fakt, czy Wnioskodawca będzie 

starał się go odzyskać)? 
 

 Wybór partnera bez procedury pzp lub zasad konkurencyjności  
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Dystrybucja zasobów na zasadach niekomercyjnych 
Zachęty np. merytoryczne kryteria wyboru działanie 2.3.1 nauka:  

Zakres bezpłatnego cyfrowego udostępniania ISP objętych projektem  
W ramach kryterium wnioskodawca powinien określić w jakim zakresie 

udostępniane cyfrowo zasoby ISP objęte projektem będą dostępne bezpłatnie dla 
grup docelowych. Regułą powinno być bezpłatne udostępnianie zasobów. 

Pobieranie opłat wymaga przedstawienia uzasadnienia.  
 

Punkty za kryterium będą przyznawane na podstawie określonego przez 
wnioskodawcę zakresu bezpłatnego udostępniania objętych projektem zasobów 

nauki, według następującej gradacji określającej procent bezpłatnie 
udostępnianych zasobów nauki względem wszystkich zasobów udostępnianych 

w ramach projektu.  
Punktacja: 0-8 pkt. Zakres bezpłatnego udostępniania zasobów : 

>  90% - 8 pkt.,  
≥ 61%  i  ≤ 90% - 5 pkt.,  
 ≥40% i < 61% - 3 pkt.,  

< 40 % - lub brak uzasadnienia dla pobierania opłat za udostępnianie – 0 pkt. 
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Udostępnianie zasobów a prowadzenie działalności gospodarczej 
  

Stwierdzenie nie prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu 
unijnym  

( z uwzględnieniem definicji przedsiębiorstwa w rozumieniu unijnym)   
oznacza zakończenie analizy występowania pomocy publicznej w ogóle. 

 
Dla pozostałych ww. stwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej 

oznacza wystąpienie pomocy publicznej  
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Ocena występowania i dopuszczalności udzielenia pomocy 

publicznej /pomocy de minimis 
 

Dokumenty źródłowe wykorzystywane do oceny : 

Wniosek o dofinansowanie  

Studium wykonalności projektu 

Statut Wnioskodawcy/Partnera 

Dokumenty finansowe (Sprawozdanie Finasowe i Informacja dodatkowa) 

Załączniki związane z  pomocą publiczną/de minimis  
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Wniosek o dofinansowanie  

wybór pozycji związanych z pomocą publiczną oraz zapisami 
Instrukcji wypełniania wniosku  

 
Status Beneficjenta na dzień składania wniosku  

□ nie dotyczy 
lub 

<lista wyboru> 
mikroprzedsiębiorstwo 
 małe przedsiębiorstwo 

średnie przedsiębiorstwo 
duże przedsiębiorstwo 
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Status Beneficjenta na dzień składania wniosku    
 

Należy wskazać status Beneficjenta na dzień składania wniosku  
o dofinansowanie zgodnie z Rozporządzeniem 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. Pole wypełniane z listy wyboru. W przypadku 
braku występowania pomocy publicznej lub pomocy de minimis 

(zgodnie z pkt 11) należy wybrać „nie dotyczy”. 
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Kryterium niezależności  Suma bilansowa 

Roczne Jednostki Robocze Roczny obrót 

Status przedsiębiorstwa   

Załącznik nr I do Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 

17.06.2014 



 Mikroprzedsiębiorstwo - zatrudniające mniej niż 10 pracowników 
i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 

2 milionów EUR 
 

Małe przedsiębiorstwo –zatrudniające mniej niż 50 pracowników 
i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 

10 milionów EUR 
 

Średnie przedsiębiorstwo –zatrudniające mniej niż 250 
pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów 

EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów 
EUR  
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6. Szczegółowy opis projektu 
Cele projektu - ogólne i szczegółowe<tekst> (maksymalnie 4000 znaków) 

  
Identyfikacja zasobów objętych projektem<tekst> (maksymalnie 4000 

znaków) 
  

Znaczenie udostępnianych zasobów <tekst> (maksymalnie 8000 znaków) 
(pole wypełniane w przypadku projektów z zakresu nauki) 

 
Identyfikacja grupy docelowej <tekst> (maksymalnie 4000 znaków) 

  
Opis planowanych działań <tekst> (maksymalnie 12000 znaków) 

  
Wpływ cyfrowego udostępnienia ISP na osiągnięcie jasno określonych  
i istotnych, społecznie lub ekonomicznie celów <tekst> (maksymalnie 

8000 znaków) (pole wypełniane w przypadku projektów z zakresu 
administracji) 
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Identyfikacja grupy docelowej – należy zidentyfikować i opisać grupy 
docelowe, dla których udostępniane będą cyfrowe zasoby. Kluczowe jest, 
aby udostępniane cyfrowo zasoby będące rezultatem projektu i sposób 

ich udostępniania były adekwatne do zidentyfikowanych potrzeb, 
możliwości i ograniczeń grupy docelowej lub opis w studium 

wykonalności. 
  

Opis planowanych działań - należy przedstawić informacje m.in.: 
projektowania systemów teleinformatycznych wdrażanych w projekcie  
w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, 

planowanych działań w zakresie monitorowania cyfrowego udostępniania 
zasobów w tym opisać  mechanizmy monitorowania zakresu korzystania  

z udostępnionych cyfrowo zasobów, poziomu dostępności i sposobu 
udostępnienia zasobów (opis kanałów udostępniania zasobów objętych 

projektem). 
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Wpływ cyfrowego udostępnienia ISP na osiągnięcie jasno 
określonych i istotnych społecznie lub ekonomicznie celów  

- należy wiarygodnie wykazać, że projekt poprzez cyfrowe 
udostępnienie konkretnych zasobów ISP realizuje społecznie lub 
ekonomicznie istotne cele odnoszące się do poprawy warunków 

funkcjonowania przedsiębiorców lub poprawy jakości życia obywateli 
- uwzględniając obecny i docelowy zakres i sposób cyfrowego 

udostępniana ISP. Wnioskodawca powinien także określić potencjał 
ponownego wykorzystania udostępnianych cyfrowo ISP 
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7. Miejsce realizacji projektu w podziale na Beneficjenta i Partnerów 
  

Beneficjent: <nazwa> Projekt realizowany na terenie całego kraju Tak 
 

 Projekt realizowany na terenie całego kraju – wartość w polu właściwa 
dla całego poddziałania 2.3.1/2.3.2: Tak, pole nie podlega edycji. 
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9. Model udostępnienia zasobów 
Opis prawnego modelu udostępnienia zasobów 

<tekst> (maksymalnie 8000 znaków) 
Zakres bezpłatnego cyfrowego udostępniania zasobów objętych 

projektem 
<tekst> (maksymalnie 4000 znaków) 
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 9. Model udostępnienia zasobów 
Opis prawnego modelu udostępnienia zasobów 

Należy przedstawić planowany w ramach projektu model prawny 
cyfrowego udostępnienia zasobów oraz prawne możliwości i 

ograniczenia dla ich ponownego wykorzystania (maksymalnie 8000 
znaków) 

  
Zakres bezpłatnego cyfrowego udostępnienia zasobów objętych 
projektem - należy określić w jakim zakresie (procent bezpłatnie 
udostępnianych zasobów) udostępniane cyfrowo zasoby objęte 

projektem, będą dostępne bezpłatnie dla grup docelowych. Regułą 
powinno być bezpłatne udostępnianie zasobów. Pobieranie opłat 
wymaga przedstawienia uzasadnienia. Ww. zakres powinien być 

określony liczbą dokumentów, przy czym szczegółowa definicja 
dokumentu powinna być adekwatna do rodzaju zasobów objętych 

projektem.(maksymalnie 4000 znaków) 57 



11. Pomoc publiczna i pomoc de minimis 
Pomoc publiczna 

<lista wyboru> (tak/nie)   
Charakter wsparcia 

<lista wielokrotnego wyboru>  
Bez pomocy publicznej 

Pomoc publiczna 
Pomoc de minimis 

 
11. Pomoc publiczna i pomoc de minimis 

Należy wskazać czy projekt jest realizowany pod reżimem pomocy 
publicznej lub pomocy de minimis (albo łącznie – zarazem pomocy 

publicznej jak i pomocy de minimis). Jeśli tak, należy wskazać 
właściwy charakter wsparcia dla wydatków Projektu (pole 

wielokrotnego wyboru).  
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11 a. Schemat pomocy-Należy wskazać wartości „tak” lub „nie” przy 
poszczególnych rodzajach pomocy oraz podstawie jej udzielenia.  

Regionalna pomoc inwestycyjna na podstawie rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z w sprawie udzielania pomocy publicznej  
i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora 

publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe 
udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014–2020 
<lista wyboru> tak/nie 

Pomoc de minimis na podstawie ww. rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji  
<lista wyboru> tak/nie 

Pomoc na szkolenia na podstawie ww. rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji  
<lista wyboru> tak/nie 

Pomoc indywidualna podlegająca notyfikacji do Komisji Europejskiej 
<lista wyboru> tak/nie 
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Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015r. 
w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe 
udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych  
i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 
 

Pomoc de 
minimis  

Rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 

1407/2013 z 
dnia 18 grudnia 

2013 r. w 
sprawie 

stosowania art. 
107 i 108 
Traktatu o 

funkcjonowani
u Unii 

Europejskiej do 
pomocy de 

minimis 

Regionalna Pomoc 
Inwestycyjna  

Rozporządzenie 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, Rozdział 

I i art. 14  

Pomoc na szkolenia 
Rozporządzenie 
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, 
Rozdział I i art. 31 

Pomoc na kulturę i 
zachowanie dziedzictwa 

kulturowego (tylko 2.3.2) 

Rozporządzenie 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, Rozdział I  

i art. 53 



11 b. Pomoc publiczna/ pomoc de minimis uzyskana przez 
Wnioskodawcę i Partnerów 

Beneficjent: <nazwa> (pole wypełniane automatycznie) 
Kwota pomocy de minimis otrzymanej w odniesieniu do tych 
samych wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem, 

którego dotyczy wniosek (w PLN) 
  

Kwota pomocy publicznej otrzymana w odniesieniu do tych samych 
wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem, którego 

dotyczy wniosek (w PLN) 
  

Łączna kwota brutto pomocy de minimis uzyskana w okresie 
bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat 

kalendarzowych (w EUR) 
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11b. Pomoc publiczna/pomoc de minimis uzyskana przez 

Wnioskodawcę i Partnerów  
Należy uzupełnić pola dotyczące wartości uzyskanej pomocy na 

wydatki objęte projektem. Ponadto należy uzupełnić pole dotyczące 
pomocy de minimis uzyskanej w okresie bieżącego roku 

kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych, wartość 
należy podać w EUR. Punkt wypełniany przez Beneficjenta  

i partnerów. 
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20d. Metodologia wyliczenia dofinansowania w ramach wydatków 
objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis <tekst> (max. 12000 

znaków) 
 

Należy wykazać, dlaczego uznano, że w projekcie nie występuje lub występuje 
pomoc publiczna lub pomoc de minimis. W celu uprawdopodobnienia, że 

pomoc publiczna lub pomoc de minimis nie występuje, wnioskodawca 
powinien przedłożyć stosowne dokumenty na poparcie tej tezy (np. 

dokumenty finansowe (m.in. bilans, rachunek zysków i strat, strukturę 
majątku itp.) potwierdzające brak prowadzenia działalności gospodarczej w 

rozumieniu unijnym w zakresie realizowanego Projektu, stosowne akty 
prawne potwierdzające brak występowania pomocy publicznej z uwagi na 

wykonywanie w ramach Projektu prerogatyw państwa itd.).  
 

 W przypadku występowania pomocy publicznej lub pomocy de minimis  
należy również przedstawić sposób wyliczenia kwoty dofinansowania, o którą 

ubiega się wnioskodawca, w rozbiciu na poszczególne rodzaje pomocy tj, 
regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na szkolenia, pomoc de minimis.  
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CD. 20d. Metodologia wyliczenia dofinansowania w ramach 
wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis  

 
Należy wskazać sposób wyliczenia dofinansowania w ramach wydatków 

objętych pomocą publiczną poprzez wskazanie co najmniej intensywności 
wsparcia osobno dla danego rodzaju pomocy publicznej (regionalna 
pomoc inwestycyjna, pomoc na szkolenia) i pomocy de minimis oraz 

wskazać kategorie i podkategorie wydatków wraz z przyporządkowanym 
poziomem wsparcia. Sposób wyliczenia dofinansowania oraz analizę 
występowania pomocy publicznej lub jej braku należy przeprowadzić 
zarówno dla Wnioskodawcy, jak i Partnerów Projektu. (maksymalnie 

12 000 znaków). 
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Maksymalna kwota wsparcia w odniesieniu do:  
pomocy de minimis - 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;  

pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego 85% wydatków 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem; w przypadku projektów generujących 

zysk operacyjny kwota wsparcia jest określana zgodnie z art. 53 ust. 6 lub 7 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; jeżeli wsparcie na projekt nie przekracza 

1 mln euro wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z art. 53 ust. 8 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; 

projektów polegających na upublicznianiu literatury lub muzyki - 70% lub różnica 
między kosztami kwalifikowalnymi a zdyskontowanymi przychodami (dla każdego 

projektu maksymalna kwota wsparcia ustalana jest zgodnie z art. 53 ust. 9 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014); 

pomocy na szkolenia - 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, 
kwota ustalana zgodnie z art. 31 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 
 regionalnej pomocy inwestycyjnej –zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  
z 30 06 2015r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020;  

w zależności od regionu Polski: od 15% w m.st Warszawa do 50% w województwie 
lubelskim; 
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Pomoc de minimis - wykluczenia z możliwości wsparcia 

- Działalność w sektorach rybołówstwa i akwakultury (produkcja, 

przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu) objętych Rozp. Rady (WE) nr 

104/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa 

i akwakultury. 

- Działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych  

wymienionych w Załączniku I do TFUE (d. TWE ,  

- Działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu 

produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do TFUE, jeśli a)wielkość 

pomocy ustalana jest na podstawie ceny i ilości takich produktów 

nabytych od podstawowych producentów lub wprowadzonych na rynek 

przez przedsiębiorstwa objęte pomocą b) przyznanie pomocy zależy od 

faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym.  
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Pomoc de minimis - wykluczenia z możliwości wsparcia 

 

- Pomoc przyznawana na działalność związaną z wywozem do państw 

trzecich lub państw członkowskich tzn. pomocy bezpośrednio związanej 

z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci 

dystrybucyjnej lub innymi wyd. bieżącymi związanymi z prowadzeniem 

działalności wywozowej – tzw. Działalność eksportowa; 

- Pomoc uwarunkowana użyciem towarów produkcji krajowej na 

niekorzyść towarów sprowadzanych z zagranicy; 

- Sektor drogowego transportu towarowego ( w przypadku zakupu 

środków transportu)- PKD 49.41; 
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Wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej 
jednym z następujących stosunków,  

Jedna jednostka gospodarcza : 

posiada w drugiej 
jednostce 

gospodarczej 
większość praw głosu 

akcjonariuszy, 
wspólników lub 

członków; 

Np. spółka z o.o. 
posiada 51-100% 
pełnoprawnych 

udziałów w innej 
spółce  

ma prawo wywierać 
dominujący wpływ na 

inną jednostkę 
gospodarczą zgodnie 
z umową zawartą z 
tym podmiotem lub 
postanowieniami w 

jego akcie 
założycielskim lub 

umowie spółki; Np. 
spółka jawna 

ma prawo 
wyznaczyć/odwołać 
większość członków 

organu 
administracyjnego, 
zarządzającego lub 
nadzorczego innej 

jednostki 
gospodarczej  Np. 

fundusz inwestycyjny 
z mniej niż 50% praw 
głosu ale kontrolujące 

poprzez radę 
nadzorczą 

Będąca akcjonariuszem 
lub wspólnikiem w 

innej jednostce 
gospodarczej lub jej 

członkiem, 
samodzielnie 

kontroluje, zgodnie z 
porozumieniem z 

innymi 
akcjonariuszami, 
wspólnikami lub 

członkami tej jednostki, 
większość praw głosu 

akcjonariuszy, 
wspólników lub 

członków tej jednostki. 
Np. spółka jawna  

pozostające w 
jakimkolwiek z ww. 

stosunków za 
pośrednictwem 

jednej innej jednostki 
gospodarczej lub kilku 

innych jednostek 
gospodarczych 

również są uznawane 
za jedno 

przedsiębiorstwo. Np. 
grupy kapitałowe 



Pomoc de minimis - maksymalna wielkość pomocy 

Globalna wartość pomocy de minimis na jednego przedsiębiorstwa  

w ciągu 3 lat kalendarzowych/podatkowych, nie może przekroczyć: 200 

tys. Euro lub 

100 tys. Euro w przypadku przedsiębiorstw z sektora transportu 

drogowego towarów (ocena przedmiotowa). 

 

      

 

Tzn. Bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe 
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Okres  
3 lat 



Pomoc de minimis – wydatki kwalifikowalne w działaniu 2.3.1 np.  
 

- rzeczowe aktywa niestanowiące środków trwałych, niezbędne do konserwacji 
i przygotowania zasobów do digitalizacji i cyfrowego udostępnienia; 

- usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne np. opracowanie studium 
wykonalności, dokumentacji przetargowej i technicznej, zakup analiz, ekspertyz 

i usług doradczych, przeprowadzenie publicznej prezentacji założeń projektu, 
- informację i promocję projektu, w tym koszty związane z realizacją działań 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących digitalizowanych i udostępnianych 
zasobów; 

- opłaty publicznoprawne związane z przygotowaniem i realizacją projektu; 
 w działaniu 2.3.2 

 - usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne np. opracowanie studium 
wykonalności, dokumentacji przetargowej i technicznej, zakup analiz, ekspertyz 

i usług doradczych, przeprowadzenie publicznej prezentacji założeń projektu; 
- opłaty publicznoprawne związane z przygotowaniem i realizacją projektu, za 

wydanie decyzji, zgód, zezwoleń.  
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Regionalna Pomoc Inwestycyjna – wykluczenia na podstawie 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.06.2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  m.in.. 

- Pomocy w sektorze rybołówstwa i akwakultury; 

- Pomocy w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych; 

- Pomocy w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych, jeśli wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich 

produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek 

przez przedsiębiorstwa objęte pomocą, lub kiedy przyznanie pomocy zależy od 

faktu przekazania jej w części lub całości producentom surowców;  

- Pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń (objętej 

decyzją Rady nr 2010/787); 

- Przedsiębiorcy na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy (KE) 
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Regionalna Pomoc Inwestycyjna –wykluczenia cd. 
 

- Przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej; 
 

Niedozwolony jest także wymóg: posiadania siedziby lub prowadzenia 
działalności w przeważającej mierze w danym państwie członkowskim; 

korzystania przez beneficjenta z usług i towarów produkcji krajowej; 
 

Ograniczanie możliwości wykorzystania wyników działalności badawczej, 
rozwojowej i innowacyjnej w innych państwach członkowskich; 

 
Wykluczone ze wsparcia są projekty z sektora hutnictwa żelaza i stali, sektora 

węglowego, budownictwa okrętowego, włókien syntetycznych, transportu  
i związanej z nim infrastruktury oraz sektora wytwarzania energii, jej dystrybucji  

i infrastruktury;  
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Regionalna Pomoc Inwestycyjna – pojęcia 
rozpoczęcie prac oznacza :  

 a)  rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące 
zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja 

staje się nieodwracalna, w zależności od tego, co wystąpi najpierw; za rozpoczęcie robót 
budowlanych nie uznaje się zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak 

uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności,  
b)  moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem - w przypadku 

przejęć;  

Inwestycja początkowa oznacza:  
 a)  inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane  

z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, 
dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio 

nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego 
istniejącego zakładu,  

 b)  nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, 
gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze 

sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa;  
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Regionalna Pomoc Inwestycyjna – pojęcia 
 

 Wzrost netto liczby pracowników - wzrost liczby pracowników w danym zakładzie 
w porównaniu ze średnią w danym okresie, co oznacza, że odliczyć należy 

wszystkie miejsca pracy zlikwidowane w tym okresie, a liczbę osób zatrudnionych 
w pełnym wymiarze czasu, w niepełnym wymiarze czasu oraz sezonowo należy 

wyrazić w postaci ułamkowych części rocznych jednostek pracy; 
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Regionalna Pomoc Inwestycyjna – Sposób obliczenia pomocy  
 Podstawą obliczenia pomocy są poniesione koszty i oblicza się je w odniesieniu 

do kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne  
i prawne lub szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w 

następstwie inwestycji początkowej, obliczonych za okres dwóch lat.  
Można też połączyć ww. koszty i obliczyć wartość pomocy od tego, który z kosztów 

jest wyższy.  
Warunek konieczny: Beneficjent musi wnieść wkład finansowy w wysokości co 
najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub 

zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego 
wsparcia finansowego.  

Wskaźnik dofinansowania jest różny i zależy od lokalizacji (mapa pomocy 
regionalnej).  

UWAGA! Jeśli projekt jest realizowany w kilku lokalizacjach objętych różną 
intensywnością wsparcia, maksymalną dopuszczalną intensywnością wsparcia 

w części dotyczącej wydatków na inwestycję początkową jest pułap określony dla 
tej lokalizacji projektu, w której intensywność wsparcia jest najniższa.  
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Regionalna Pomoc Inwestycyjna – wydatki kwalifikowalne działanie 2.3.1  

 - nowe środki trwałe lub używane środki trwałe (tylko MŚP) na pokrycie kosztów 
zakupu lub leasingu sprzętu informatycznego lub innych innych środków trwałych, 

z wyłączeniem zakupu nieruchomości;  
- WNiP na pokrycie kosztów stworzenia, zakupu lub leasingu oprogramowania do 

digitalizacji oraz przechowywaniem i udostępnianiem informacji sektora 
publicznego, o ile: 

a) będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym wsparcie, 
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z beneficjentem na warunkach 
rynkowych oraz 

d) zostaną włączone do aktywów przedsiębiorcy otrzymującego pomoc  
i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej  

5 lat albo – w przypadku MŚP– 3 lata;  
- wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób 

zaangażowanych bezpośrednio i pośrednio w realizację projektu; 
- roboty budowlane dotyczące adaptacji pomieszczeń na pracownie lub 

dostosowania pomieszczeń do potrzeb funkcjonowania systemów 
teleinformatycznych  
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Pomoc na szkolenia na podstawie art. 31 ust 3 rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.06.2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  wydatki kwalifikowalne 
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-koszty zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których 
wykładowcy uczestniczą w szkoleniu;  
- koszty operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio 
związane z projektem szkoleniowym, takie jak koszty podróży, materiały 
bezpośrednio związane z projektem, amortyzacja narzędzi i wyposażenia  
w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu 
szkoleniowego. 
-koszty usług doradczych związanych z projektem szkoleniowym;  
-koszty personelu osób szkolonych i ogólne koszty pośrednie (koszty 
administracyjne, wynajem, koszty ogólne) poniesione za godziny, podczas 
których osoby szkolone biorą udział w szkoleniu.  



Pomoc na szkolenia na podstawie art. 31 ust 3 rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.06.2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu   
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Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów zakwaterowania,  
z wyjątkiem minimalnych niezbędnych kosztów zakwaterowania dla 
uczestników będących pracownikami niepełnosprawnymi;  
Intensywność pomocy wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych. Można 
zwiększyć ją maksymalnie do 70 % kosztów kwalifikowalnych:  
-o 10 punktów procentowych w przypadku szkoleń dla pracowników 
niepełnosprawnych lub znajdujących się w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji;  
-o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego 
przedsiębiorstwa  
-o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego 
przedsiębiorstwa.  



Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego na podstawie 
art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.06.2014 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  wydatki kwalifikowalne m.in. 

Środki trwałe oraz WNiP 
Usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne:  

- informatyczne w okresie realizacji projektu, w tym hosting, kolokację, 
przetwarzanie w chmurze obliczeniowej, koszty związane z opieką posprzedażową 

sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach projektu, audyty techniczne, 
- wspomagające realizację projektu, tj. usługi zapewniające wsparcie techniczne, 

ekspertyzy prawne, finansowe, ekonomiczne i analizy oraz usługi doradcze, 
- zarządcze, księgowe, tłumaczenia;  

Digitalizację, udostępnianie zasobów oraz wydatki dotyczące przygotowania 
zasobów do digitalizacji  

Wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi kosztami pracy  
Roboty budowlane dotyczące adaptacji pomieszczeń na pracownie lub 

dostosowania pomieszczeń  
Opłaty publicznoprawne (decyzje zgody i zezwolenia) 

Informacja i promocja projektu 
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Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego  – Sposób 
obliczenia pomocy  

W przypadku pomocy inwestycyjnej: 
Max kwota pomocy = koszty kwalifikowalne - zysk operacyjny z inwestycji.  

Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie 
rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania.  

 
Operator infrastruktury ma prawo zatrzymać rozsądny zysk przez odnośny okres.  

 
W przypadku pomocy operacyjnej:  

 Max kwota pomocy = wartość straty operacyjnej do pokrycia+ rozsądny zysk  
w odnośnym okresie (10 lat).  

Należy to wskazać w studium wykonalności na zasadzie ex ante, na podstawie 
rozsądnych prognoz, lub przy zastosowaniu mechanizmu wycofania. 

 
W przypadku pomocy nieprzekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy 

można ustalić, alternatywnie wobec ww. metody, na poziomie 80 % kosztów 
kwalifikowalnych.  
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Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego   
Sposób obliczenia pomocy  

 
 Rozsądny zysk ustala się w odniesieniu do typowego zysku dla danego sektora.  

W każdym razie stopa zwrotu z kapitału, która nie przekracza odnośnej stopy 
swapu powiększonej o premię w wysokości 100 punktów bazowych, będzie 

uznawana za rozsądną  
W przypadku digitalizacji muzyki i literatury  

Maksymalna kwota pomocy = zdyskontowane przychody projektu - koszty 
kwalifikowalne  

lub  
Maksymalna kwota pomocy = 70 % kosztów kwalifikowalnych.  

Przychody odlicza się od kosztów kwalifikowalnych na zasadzie ex ante albo przy 
użyciu mechanizmu wycofania.  

 
Pomoc dla prasy i magazynów, niezależnie od tego, czy są one publikowane w 
wersji papierowej czy elektronicznej, nie kwalifikuje się do dofinansowania. 
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Zasady wspólne dla wszystkich beneficjentów pomocy 
 

1) prowadzenie działalności gospodarczej, co najmniej w formie oddziału, na 
terytorium RP; najpóźniej w momencie wypłaty wsparcia; 

2) wpis do właściwego rejestru; 
3) złożenie wniosku o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji 

projektu (nie dotyczy pomocy de minimis i pomocy na kulturę) 
4) zobowiązanie się do utrzymywania inwestycji w obszarze otrzymującym 
pomoc przez co najmniej 5lat lub – w przypadku MŚP – przez co najmniej 3 

lata od daty jej ukończenia (dotyczy tylko RPI)  
5) beneficjent nie uzyskał pomocy finansowej ze środków publicznych na te 

same wydatki w ramach realizowanego projektu;  
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Dodatkowe oświadczenia/deklaracje we wniosku dot. 
pomocy publicznej 

 
Załączniki Pkt 15  

W przypadku wnioskowania o środki dofinansowania poza reżimem 
pomocy publicznej lub pomocy de minimis dokumenty potwierdzające 

tezę o braku występowania pomocy publicznej w odniesieniu do 
wydatków beneficjenta lub danego partnera. 

Deklaracja Wnioskodawcy: 
 3. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa 

unijnego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych 
oraz pomocy publicznej i pomocy de minimis. 

 8. Oświadczam, że: 
X realizacja projektu nie rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku  

o dofinansowanie, 
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   Dziękuję za uwagę! 
 

  KATARZYNA DZIUBA-KUBICKA 
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Warszawa, 29.09.2015 r. 

Omówienie zasad kwalifikowalności wydatków  
w ramach działania 2.3 PO PC 



Kwalifikowalność wydatków 

• Wniosek o dofinansowanie – ocena planowanych 
wydatków 

 
• Realizacja projektu – weryfikacja wniosku o 

płatność i wydatków tam przedłożonych, kontrola 
na miejscu 

 
• Okres trwałości - utrzymanie wskaźników, 

kontrole 



Najważniejsze dokumenty 

• Wytyczne horyzontalne 

• Wytyczne programowe POPC 

• Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II 
Osi POPC 

• Rozporządzenie MAiC z 21 sierpnia 2015 
(Dz.U.poz. 1237) 



Podmiot dokonujący wydatków 
kwalifikowalnych 

Do wszystkich wydatków kwalifikowalnych mają 
zastosowanie te same wymogi dotyczące ich 
ponoszenia, dokumentowania, itd. bez względu 
na to czy wydatek został poniesiony przez  
Beneficjenta czy partnera.  



Etap oceny wniosku o dofinansowanie 

• Formalna – czy wpisuje się w katalog 
wydatków kwalifikowanych zgodnie  
z Wytycznymi 

• Merytoryczna – czy zakres rzeczowy i struktura 
wydatków są adekwatne do celów programu  
i projektu  - celowość i niezbędność 



Etap realizacji projektu – ogólne 
zasady ponoszenia wydatków  

 

 zasada faktycznego poniesienia wydatków  
i jego udokumentowania 

 zasada uczciwej konkurencji 

 zasada osiągnięcia założonego efektu przy jak 
najniższych kosztach 

   



Podstawowe kategorie wydatków  II Oś  
 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 

 Usługi zewnętrzne 

 Pozostałe wydatki związane z digitalizacją zasobów 

 Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania 
bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu 

 Roboty budowlane 

 Szkolenia 

 Informacja i Promocja 

 Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich (wynagrodzenia 
pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z 
głównymi celami i produktami projektu) 

 Wkład niepieniężny 



Podkategorie wydatków 

Środki trwałe  

i wartości 

niematerialne  

i prawne 

OPROGRAMOWA

NIE 

 

SPRZĘT 

INFORMATYCZNY 

 

SPRZET DO 

DIGITALIZACJI 



Podkategorie wydatków 

Usługi 

zewnętrzne 

PRZYGOTOWANIE 

PROJEKTU 

 

USŁUGI INFORMATYCZNE 

 

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE 

REALIZACJĘ PROJEKTU 

 

USŁUGI DOTYCZĄCE 

DIGITALIZACJI ZASOBÓW  

(w tym przygotowanie do 

digitalizacji) 



Limity 
• Cross-financing 10% 

• Roboty budowlane 10% 

• Informacja i promocja 10% 

• Koszty pośrednie 10% 

• Rezerwa 10% 

 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych 



Wydatki kwalifikowalne 

Informacja 
i promocja 

Tablice 
informacyjne i 
pamiątkowe 

Strona  
internetowa, 

blogi 

Organizacja 
konferencji  

Kampanie, 
promocje w 

mediach,  

Wynajem Sali 
na spotkania 
informacyjne,  

catering 

Materiały 
informacyjne i 
promocyjne 



Informacja i promocja 
• Wniosek o dofinansowanie  

Koncepcja promocji projektu - wiarygodny, 
skuteczny i efektywny plan działań 
promocyjnych i informacyjnych 

Max 8 pkt na ocenie merytorycznej 

 

Uwaga! 
Przedmioty promocyjne typu gadżety nie są rekomendowanym narzędziem promocji. 
Wydatki na cele reprezentacyjne, których nie można jednoznacznie uznać za związane 
z promocją funduszy polityki spójności są niedozwolone.  



Wydatki kwalifikowalne 

Koszty 
pośrednie 

Koordynator 

kierownik  

Projektu,  

asystent 

Personel   

zarządzający 

Personel  

wsparcia 



Wydatki niekwalifikowalne 
Rozdział 6.3 Wytycznych horyzontalnych 
Rozdział 5.3 Zasad kwalifikowania wydatków 
Główne wydatki niekwalifikowalne 
• Premie i nagrody wypłacone po upływie 36 miesięcy realizacji projektu 
• Koszty zakupu nieruchomości/ gruntu 
• Wykup praw autorskich do digitalizowanych/ udostępnianych zasobów 
• Wypełnienie wniosku o dofinansowanie 
• VAT, który może zostać odzyskany 
• Inne niż kapitałowa część raty leasingu 
• Koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji 
• Świadczenia realizowane z ZFŚS i PFRON 
• Zakup środka trwałego zakupionego w ciągu 7 lat ze środków UE 

 



Realizacja projektu 
• SIŁAMI WŁASNYMI 
 Pracownicy Wnioskodawcy (umowy o pracę, dodatki, 

regulamin wynagradzania)  

 Kategoria wydatków - Wynagrodzenia pracowników 
 wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio 
 związane z głównymi celami i produktami projektu 

 

• USŁUGI ZEWNĘTRZNE 
 Firma zewnętrzna (zasada konkurencyjności, PZP)  



          Wynagrodzenia  

W PRZYPADKU PROJEKTÓW 

PARTNERSKICH NIE JEST 

DOPUSZCZALNE ANGAŻOWANIE  

JAKO PERSONELU PROJEKTU  

PRACOWNIKÓW PARNTERÓW PRZEZ 

BENEFICJENTA I ODWROTNIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOLElIepisgCFeTxcgodF2MBRA&url=http://publicdomainvectors.org/pl/wektorow-swobodnych/Grafika-wektorowa-pieni%C4%85dze/2829.html&bvm=bv.103073922,d.bGQ&psig=AFQjCNGY3ezlgs2nv1K7hV_oJ2vTCOAiHw&ust=1443000097363091


Rezerwa 

Rezerwa w budżecie projektu -> w części 
inwestycyjnej projektu 

 

 

≤ 

Możliwe jest uwzględnienie 

w budżecie projektu rezerwy na 

nieprzewidziane wydatki 

w części inwestycyjnej 

projektu, pod warunkiem, że 

wartość tej rezerwy nie 

przekracza 10% wydatków 

kwalifikowalnych kategorii, 

której dotyczy bez tej rezerwy, 

a do proponowanego projektu 

załączona jest szczegółowa 

analiza ryzyka, uzasadniająca 

utworzenie rezerwy.  

http://prawo.rp.pl/galeria/757904,1,1062551.html


Każdy wydatek zaplanowany oraz poniesiony w ramach rezerwy 
musi być przyporządkowany w ramach następujących  kategorii: 

Środki trwałe  
i wartości 
niematerialne  
i prawne 

Usługi 
zewnętrzne 

Roboty 
budowlane 

Pozostałe 
wydatki 
związane z 
digitalizacją 
zasobów 



Uzasadnienie wysokości planowanych 
kosztów 

  
 W podziale na zadania 
  W podziale na kategorie  
 
We wniosku o dofinansowanie należy bezwzględnie odnieść się do: 
  KAŻDEGO zadania/ KAŻDEJ kategorii  
 
W zakresie kategorii środki trwałe i wartości niematerialne i prawne należy 
przedstawić uzasadnienie konieczności pozyskania  do realizacji projektu każdej  
grupy środków o tym samym przeznaczeniu uwzględniając: 
- okres realizacji projektu, 
-  tożsame lub zbliżone do planowanych do pozyskania  w ramach projektu środki 

trwałe  lub wartości niematerialne i prawne, będące w posiadaniu beneficjenta 
oraz wybór najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody pozyskania  tj. 
zakup, amortyzacja, leasing, dzierżawa lub najem.  

 



Uzasadnienie wysokości 
planowanych kosztów  

UWAGA 
 

Brak pytań  i możliwości wnoszenia 
wyjaśnień na etapie oceny 

merytorycznej 

 



Warszawa, 30 września 2015 r. 

Analiza finansowa i ekonomiczna 

 



Cel analizy finansowej 
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Celem analizy finansowej jest: 
 Określenie finansowej możliwości realizacji projektu,  

 Ustalenie wartości dofinansowania w oparciu o metodę 

luki w finansowaniu, 

 Weryfikacja trwałości projektu. 
 



Cel analizy ekonomicznej 
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Celem analizy ekonomicznej jest: 
 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, w sytuacji, gdy 

wyniki analizy finansowej wskazują, iż projekt jest 

nieopłacalny, 

 Weryfikacja, czy zasoby są właściwie alokowane oraz 

efektywnie wykorzystane, 

 

Analiza kończy się pozytywnym wynikiem, jeśli 

zdyskontowane przychody ekonomiczne netto są większe 

od zera. 
 



Wytyczne do analiz 
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 Wytyczne w zakresie zagadnień związanych  

z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 

projektów generujących dochód i projektów 

hybrydowych na lata 2014-2020 

 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 

z dnia 3 marca 2014 r. (Sekcja III) 

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 

2015/207  z dnia 20 stycznia 2015 r. (załącznik III) 

 Warianty rozwoju gospodarczego Polski 



Aspekty analiz 
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 Horyzont czasowy, 

 Jednostki miary, 

 Metody analizy, 

 Źródła danych do analiz (m.in. dla przychodów i kosztów), 

 Trwałość inwestycji, 

 Kalkulacja wskaźników oceny (FNPV, FRR, ENPV, EIRR, 

B/C). 
 



Horyzont czasowy 
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 Okres, na jaki sporządzona zostanie analiza – najczęściej 

okres ten odpowiada cyklowi życia inwestycji. 
W zależności od sektora, stosuje się inny okres 
referencyjny: 

 Koleje: 30 lat,  
 Gospodarka wodna i środowiskowa: 30 lat, 
 Drogi: 25 – 30 lat, 
 Gospodarowanie odpadami: 25 – 30 lat, 
 Porty morskie i lotnicze: 25 lat, 
 Transport miejski: 25 – 30 lat, 
 Energetyka: 15 – 25 lat, 
 Badania i innowacyjność: 15 – 25 lat, 
 Sieci szerokopasmowe: 15 – 20 lat,  
 Infrastruktura biznesowa: 10 – 15 lat, 
 Pozostałe: 10 – 15 lat. 

 



Horyzont czasowy c.d. 
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 Rokiem bazowym (pierwszym rokiem prognozy 

dyskontowanym współczynnikiem równym 1) jest rok 

rozpoczęcia inwestycji 

 Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której wniosek  

o dofinansowanie został sporządzony na etapie, gdy 

realizacja projektu została już rozpoczęta. Wówczas rokiem 

bazowym jest rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 
 



Jednostki miary 
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 Kryterium jednostki miary umożliwia rozróżnienie  

2 rodzajów analiz finansowych: 
 Analizy w cenach stałych, 

 Analizy w cenach bieżących. 

 Analizy w cenach stałych eliminują wpływ inflacji, 

 Analizy w cenach bieżących uwzględniają wpływ inflacji, 



Metody analizy 
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 Przed sporządzeniem analizy zadajemy pytania: 
 Czy możliwe jest oddzielenie strumienia przychodów projektu od 

ogólnego strumienia przychodów beneficjenta? 

 Czy możliwe jest oddzielenie strumienia kosztów projektu (k. 

operacyjne i nakłady inwestycyjne) od ogólnego strumienia 

przychodów beneficjenta? 

 Metoda standardowa, 

 Metoda złożona (model różnicowy). 



Źródła danych 
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 Wykazane a nie wskazane  

 Rzetelne 

 Wiarygodne 

 Nie budzące wątpliwości 



Trwałość inwestycji 
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 Analiza finansowa MUSI wykazać, iż Beneficjent posiada 

możliwości utrzymania rezultatów inwestycji w tzw. Okresie 

trwałości (w zależności od rodzaju i wielkości podmiotu 3 – 

5 lat), 

 Utrzymanie trwałości nie oznacza, iż FNPV ma być 

większe od zera, 

 Należy unikać zaniżania lub pomijania poszczególnych 

kosztów operacyjnych. 



Kalkulacja wskaźników 
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 Komponenty wskaźników efektywności projektu: 

 Wartość i rozłożenia w czasie strumieni przychodów, 

 Sposób kalkulacji wartości rezydualnej,  

Wartość i rozłożenie w czasie nakładów 

inwestycyjnych, 

 Wartość i rozłożenie w czasie kosztów operacyjnych, 

 Wartość i rozłożenie w czasie nakładów 

odtworzeniowych, 

 Wartość i rozłożenie w czasie zapotrzebowania na 

kapitał obrotowy, 

 Długość horyzontu prognozy, 

 Mechanizm (sposób) dyskontowania. 



Mechanizm dyskontowania 
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 Analiza finansowa prowadzi do porównania przyszłych 

wartości pieniężnych (wpływów i wypływów) do wartości 

pieniądza na dzień dzisiejszy, 

 Mechanizm porównywania wartości pieniądza w czasie 

określamy mianem dyskontowania, 

PV = FVt / (1+d)t, 
PV = Present Value, czyli wartość bieżąca przyszłych przepływów 

pieniężnych, 

FV = Future Value, czyli przepływy w okresie „t”, 

d = stopa dyskontowa (koszt pieniądza), 



Stopa dyskontowa 
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 Stopa dyskontowa ukazuje koszt alternatywny inwestycji 

(koszt utraconych możliwości), 

 W okresie 2014 – 2020 stopa dyskontowa dla analiz 

finansowych sporządzanych w cenach stałych wynosi 4% 

zaś dla analiz sporządzanych w cenach nominalnych 

wynosi 6%, 

 Dla analizy ekonomicznej stopa dyskontowa wynosi 5%, 



Luka w finansowaniu 
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 Określenie wskaźnika luki finansowej (R): 

R = Max EE / DIC,  
Max EE = DIC – DNR, 

DIC = zdyskontowane nakłady inwestycyjne, 

DNR = zdyskontowane przychody netto (zdyskontowane 

przychody plus zdyskontowana wartość rezydualna minus 

zdyskontowane koszty operacyjne i nakłady odtworzeniowe), 

Określenie kwoty decyzji (DA),  

DA = EC * R, 
EC = koszty kwalifikowalne 

Określenie maksymalnej dotacji,  

Dotacja = DA * Max CRpa 
Max CRpa – maksymalna stopa współfinansowania 



Analiza finansowa  
i ekonomiczna – różnice  
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 Analiza finansowa określa zyskowność projektu, 
 Analiza ekonomiczna  określa wydajność projektu, 
 Projekt nie zakwalifikowany do wsparcia w ujęciu 
finansowym może być wybrany do wsparcia w ujęciu 
ekonomicznym; warunkiem jest generowanie przez projekt 
tak wysokich efektów zewnętrznych, aby mogły z nadwyżką 
zrekompensować koszty w ujęciu finansowym oraz koszty 
zewnętrzne. 



Analiza finansowa  
i ekonomiczna – różnice  
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 Analiza finansowa określa zyskowność projektu, 
 Analiza ekonomiczna  określa wydajność projektu, 
 Projekt nie zakwalifikowany do wsparcia w ujęciu 
finansowym może być wybrany do wsparcia w ujęciu 
ekonomicznym; warunkiem jest generowanie przez projekt 
tak wysokich efektów zewnętrznych, aby mogły z nadwyżką 
zrekompensować koszty w ujęciu finansowym oraz koszty 
zewnętrzne. 



Analiza ekonomiczna 
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 Analiza ekonomiczna bazuje na tym samym modelu 

ekonomicznym, co analiza finansowa, 

Analiza ekonomiczna wymaga jednak następujących 

korekt modelu: 
 Fiskalnych, 

 Zewnętrznych, 

 Uwzględniających zniekształcenia rynku. 



Na co zwracać uwagę w analizach 
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 Założenia do prognoz finansowych, 
 Źródła danych dla założeń do prognoz, 
 Ostrożne sporządzenie prognozy popytu, planów 
sprzedaży, 
 Realne ujęcie kosztów operacyjnych,  
 Ujęcie kosztów finansowych (dla projektów finansowanych 
obcymi źródłami), 
 Poprawność dokonywanych obliczeń (np. kwestie 
prawidłowego założenia formuł excelowych, dyskontowania, 
ujęcia wszystkich niezbędnych przychodów i kosztów), 



Kryterium merytoryczne – nr 15 
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 Dla projektu dokonano wiarygodnej analizy kosztów  
i korzyści: 

 W ramach kryterium ocenie podlega wiarygodność 
przeprowadzonej analizy kosztów i korzyści w oparciu  
o ekonomiczną analizę projektu. 
 Analiza ekonomiczna może zostać przeprowadzona w sposób 
uproszczony i opierać się na oszacowaniu jakościowych  
i ilościowych skutków realizacji projektu.  
 Wnioskodawca powinien wymienić i opisać wszystkie istotne 
gospodarcze, społeczne i środowiskowe efekty projektu, oraz –  
w miarę możliwości – zaprezentować je w kategoriach ilościowych.  
 Powinien również wskazać główne czynniki, od których zależy 
poziom niepewnych korzyści i kosztów (zmienne krytyczne) oraz 
jakościowo lub ilościowo opisać mechanizm i znaczenie wpływu 
tych czynników na końcowy bilans kosztów i korzyści. 

 Kryterium dostępowe – TAK/NIE 



Kryterium merytoryczne – nr 16 
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 Dla projektu dokonano wiarygodnej analizy kosztów  
i korzyści: 

 W ramach kryterium ocenie podlega, czy analiza kosztów  
i korzyści została wsparta wiarygodnym oszacowaniem wskaźników 
efektywności ekonomicznej: ENPV (ekonomiczna wartość bieżąca 
netto), ERR (ekonomiczna stopa zwrotu) oraz B/C (relacja 
zdyskontowanych korzyści do zdyskontowanych kosztów).  
 W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że w celu 
dokonania oceny ekonomicznej projektu posłużono się i wyliczono 
następujące wskaźniki:  

 ekonomiczną wartość bieżącą netto (ENPV), która powinna być 
większa od zera,  
 ekonomiczną stopę zwrotu (ERR),  
 relację zdyskontowanych korzyści do zdyskontowanych kosztów 

(B/C).  

 Kryterium punktowe – 0/5 punktów 



Kryterium merytoryczne – nr 19 
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 Efekty realizacji projektu mają zapewnioną trwałość 
organizacyjną, techniczną i finansową: 

 W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jest 
odpowiednio przygotowany do utrzymania efektów realizacji 
projektu pod względem organizacyjnym, technicznym i finansowym,  
 W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jest 
odpowiednio przygotowany do utrzymania efektów realizacji 
projektu w tym: 

 przedstawić prognozowane koszty utrzymania i rozwoju cyfrowo 
udostępnianych ISP i systemów teleinformatycznych objętych 
projektem, 
 wskazać zagwarantowane źródła i mechanizmy finansowania ww. 
zadań, 
 wskazać podmiot odpowiedzialny za utrzymanie trwałości w okresie 
co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu oraz rolę, jaką pełni  
w organizacji, 

 



Kryterium merytoryczne – nr 19 
c.d. 

127 

  
 
 W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jest 
odpowiednio przygotowany do utrzymania efektów realizacji projektu  
w tym: 

 przedstawić opis zdolności finansowo-organizacyjnej, w szczególności  
w zakresie potencjału technicznego, kadrowego i finansowego 
niezbędnego do utrzymania efektów realizacji projektu w okresie 
trwałości, tak aby było możliwe zapewnienie w tym okresie cyfrowego 
udostępniania ISP na poziomie dostępności, jakości i otwartości danych 
nie niższym niż zrealizowany w projekcie, 

 Kryterium dostępowe – TAK/NIE 



PODSUMOWANIE 
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 Warto wykonać pełną analizę ekonomiczną (5 łatwych 
punktów – łatwych, gdyż zależnych od Wnioskodawcy bez 
ponoszenia dodatkowych nakładów), 
 Pełna analiza ekonomiczna musi być oparta na analizie 
finansowej – 5% współczynnik dyskontowania dla analizy 
ekon., 
 Analiza finansowa ułatwi wykazanie trwałości finansowej 
projektu – 4% współczynnik dyskontowania dla analizy 
finans., 
 Nie należy zapominać o analizie wariantów (np. analiza 
DGC – dynamiczny koszt jednostkowy), 
 Analiza ekonomiczna powinna być uzupełniona analizą 
wrażliwości i ryzyka, 
 Wytyczne MIiR definiują większość ww. analiz. 


