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NA CZYM POLEGA POMOC?
POMOC – pomoc finansową przyznaną na realizację operacji z publicznych środków krajowych i
unijnych, polegającą na refundacji części lub całości kosztów kwalifikowalnych operacji,
poniesionych i opłaconych przez Beneficjenta w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570, z późn. zm.), umowie oraz przepisach odrębnych
REALIZAJA OPERACJI OBEJMUJE – zobacz § 5 Zobowiązania Beneficjenta
1) wykonanie zakresu rzeczowego operacji, zgodnie z zestawieniem rzeczowo–finansowym operacji
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;
2) realizację biznesplanu;
3) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 5
ust. 1 pkt 12, w tym dokonanie płatności za dostawy, usługi lub roboty budowlane, nie później niż do dnia
złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w
terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania, z zastrzeżeniem zachowania terminów na zakończenie
realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 4;
4) udokumentowanie wykonania zakresu rzeczowego operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym
operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy poprzez przedstawienie faktur lub dokumentów o
równoważnej wartości dowodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności;
5) osiągnięcie celu operacji oraz wskaźników jego realizacji określonych w ust. 3 - do dnia złożenia wniosku o
płatność końcową, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 4

Gdzie po numer ARiMR?
Biuro Powiatowe ARiMR powiat będziński
ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin

Biuro Powiatowe ARiMR powiat tarnogórski
ul. Gustawa Morcinka 9, 42-620 Nakło Śląskie
Biuro Powiatowe ARiMR powiat lubliniecki
ul. Spokojna 2, 42-700 Lubliniec

Miejsce zamieszkania na
obszarze LSR

Ogólne warunki przyznania wsparcia

WARUNKI PRZYZNANIA WSPARCIA

Obowiązek posiadania numeru producenta ARiMR
§ 4.
1. Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki określone w § 3 i któremu
został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym"

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu:
a) pierwszej transzy pomocy, jeżeli Beneficjent:
1) podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą;
2) dokonał zgłoszenia działalności gospodarczej do rejestru CEIDG;
3) dokonał zgłoszenia działalności gospodarczej do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w
art. 65 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (jeśli dotyczy);
4) zgłosił się do ubezpieczeń społecznych,
5) uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne
przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;
6) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych
przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później
niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku –
nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;
7) złożył wniosek o płatność w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy.
b) drugiej transzy pomocy, jeżeli Beneficjent:
1) zrealizował operację zgodnie z biznesplanem, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i utworzył
miejsca pracy;
2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
3) udokumentował zrealizowanie operacji i biznesplanu;
4) złożył wniosek o płatność drugiej transzy pomocy nie później niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia
umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem § 6 umowy. W przypadku, gdy
Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w pkt a) lub pkt b) lub zostały
naruszone warunki przyznania pomocy, UM odmawia wypłaty całości pomocy, a w przypadku gdy
część pomocy została wcześniej wypłacona - również zwrot dotychczas wypłaconej kwoty pomocy.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ubezpieczony może także
dobrowolnie, na swój wniosek, być
objęty dobrowolnymi
ubezpieczeniami emerytalnym i
rentowymi z pozostałych,
wszystkich lub wybranych tytułów
(nie rodzących obowiązku tych
ubezpieczeń)

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

WARUNKI WSPARCIA

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

Zobowiązanie z umowy

WARUNKI WSPARCIA

WYKLUCZENIE RODZAJU DZIAŁALNOŚCI

§ 8. Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-c nie przysługuje,
jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w
przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach; A. ROLNICTWO,
ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01.6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I
NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH 01.61.
2) górnictwo i wydobywanie;
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych;
8) produkcja metali;
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarka magazynowa. 52.1. MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

KOSZTY KWALIFIKOWANE

KOSZTY KWALIFIKOWANE

Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr
1303/2013, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych
godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku
poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.
Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie
albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków
zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
W katalogu kosztów kwalifikowanych określonych w § 17 ust. 1 rozporządzenia nie zaliczono
kosztów bieżących, o których mowa w art. 61 rozporządzenia 1305/2013. Zgodnie z tymi
odpowiedziami nie będą kosztem kwalifikowanym: koszty operacyjne; koszty personelu; koszty
szkolenia; koszty związane z kształtowaniem wizerunku; koszty finansowe; koszty związane z
tworzeniem sieci kontaktów.
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KOSZTY KWALIFIKOWANE

Podnoszenie kompetencji osób podejmujących
działalność lub zatrudnionych pracowników
= TO NIE TO SAMO CO
koszty szkolenia

VAT
Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia MRiRW pomoc przyznawana w zakresie
kosztów obejmujących koszt podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3
lit. c rozporządzenia nr 1303/2013. tzn. jest kosztem kwalifikowalnym, z wyjątkiem
podatku, który może odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego. Podmiot
ubiegający się o przyznanie pomocy zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowalnych
operacji powinien wystąpić o indywidualną interpretację prawa podatkowego do
organu upoważnionego- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 poz. 613, z późn.zm) w sprawie braku możliwości
odzyskania podatku VAT. W przypadku gdy z dołączonej do wniosku o przyznanie
pomocy Interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej
dyrektora KIS (urząd skarbowy) dotycząca braku możliwości odliczenia VAT) wynika, że
Wnioskodawca może w części nie odzyskać naliczonego podatku VAT w związku z
realizacją operacji powinien on koszt tego podatku uwzględnić we wniosku jako koszt
kwalifikowalny operacji. Brak szczegółowych informacji w ww. zakresie będzie mógł
stanowić podstawę dla LGD do zakwestionowania operacji pod kątem
kwalifikowalności podatku VAT. Wnioskodawca składający takie oświadczenie winny być
świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej
poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Podatek VAT,
który można odzyskać, nie może być uznany za kwalifikowalny.

VAT

Fiszka projektowa

2. Tytuł operacji

Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę z grupy defaworyzowanej poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń

3. Opis operacji

Operacja polega na rozpoczęciu działalności gospodarczej poprzez samozatrudnienie w zakresie produkcji mebli. W ramach operacji
zostanie zakupiony sprzęt umożliwiający prowadzenie działalności. Wnioskodawca ukończył Technikum w zawodzie technik
technologii drewna meblarstwo oraz posiada 22 letnie doświadczenie przy produkcji i montażu mebli. Doświadczenie może okazać
się bezcenne w czasie rozwijania własnej działalności. Dobry stolarz nigdy nie będzie narzekać na brak zainteresowanie ze strony
klientów. Przy odpowiednim wyborze lokalizacji oraz wyposażenia taka firma może stać się źródłem naprawdę dobrych dochodów i
będzie korzystnym pomysłem na biznes.
Operacja zostanie zrealizowana maksymalnie w 4 m-ce.
Zakres oraz czas realizacji operacji umożliwia osiągnięcie planowanych w ramach operacji celów zgodnie z przyjętymi założeniami.

4. Zakres operacji
4.1

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

BŁĘDY W PRZYGOTOWANIU BIZNESPLANU
Chaos w dokumencie. BP to nie zbiór przypadkowo znalezionych informacji, lecz profesjonalny dokument, który
posiada określoną strukturę i kolejność umieszczania wszystkich informacji, hołdując zasadzie „od ogółu do
szczegółu". Przed przystąpieniem do pisania należy zastanowić się nad wagą poszczególnych informacji, jakie
powinno się zawrzeć i ostatecznie umieścić tylko te, które są niezbędne i czy potrzebne jest zewnętrzne wsparcie w
pozyskiwaniu danych.
„Lanie wody” – objętość biznesplanu zależy od rodzaju planowanej operacji. Inaczej podejdzie się do BP w
przypadku zamierzenia uruchomienia produkcji nowego produktu, który wymaga pozyskania nowoczesnej
technologii, a inaczej do uruchomienia zakładu fotograficznego. Niezależnie jednak od tego co jest przedmiotem BP,
należy pamiętać, że w konstruowanym dokumencie muszą się znaleźć tylko istotne/kluczowe informacje, które
wywierają wpływ na przedstawiany projekt. Umieszczanie informacji, które tylko luźno wiążą się z tematem
powoduje rozmycie obrazu i odciąga uwagę osób zainteresowanych inwestycją od istoty zadania inwestycyjnego.
Brak pomysłu na działalność (jeśli potencjalny wnioskodawca zadaje pytanie lub liczy na wskazówkę „co teraz
opłaca się robić?” – nie powinien myśleć o otwieraniu własnej firmy),

WSPARCIE DLA MIKRO I MAŁYCH FIRM

Pomoc skierowana jest do mikro i małych firm. W ramach środków LSR nie ma możliwości
finasowania rozwoju średnich firm.
Przy określaniu wielkości przedsiębiorstwa brane są pod uwagę następujące przesłanki:
- wielkość zatrudnienia,
- roczny obrót,
- roczna suma bilansowa.
W związku z tym wyróżniamy następujące kategorie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP):
1. mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego
roczny obrót lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR;
2. małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego
roczny obrót lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR;
3. średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i
którego roczny obrót
nie przekracza 50 mln EUR lub którego całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

WSPARCIE DLA MIKRO I MAŁYCH FIRM

Zasada zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców
•

„Beneficjent powinien zapewnić aby wybór wykonawcy zadania był dokonany przy
zachowaniu uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nawet w przypadku,
gdy nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

•

W celu udokumentowania powyższego należy m.in. załączyć stosowne dokumenty opisujące
sposób upublicznienia informacji o planowanym do wykonania zadaniu tak aby dotarła do jak
największej liczby potencjalnych wykonawców (zamieszczenie stosownej informacji w swojej
siedzibie i na stronie internetowej, bądź w miejscach, w których najczęściej można znaleźć
potencjalnych wykonawców (np. tematyczne portale internetowe, odpowiednie instytucje).

•

W przypadku braku możliwości udokumentowania sposobu dokonania wyboru wykonawcy
zadania, w którym planowana była realizacja zadania, do wniosku należy załączyć także
uzasadnienie podjętej decyzji.

•

Nie jest wymagane dokumentowanie dokonywania wyboru wykonawcy w odniesieniu do zakupu
dostaw lub usług, które występują powszechnie obrocie. W sytuacji, gdy realizacja określonego
zadania została powierzona konkretnemu wykonawcy z uwagi na cechy charakterystyczne
zadania i możliwość jego wykonania tylko i wyłącznie przez tego wykonawcę (np. przygotowanie
produktu tradycyjnego), należy przedstawić wyjaśnienie dla dokonanego wyboru wykonawcy.”

Warunki wypłaty wsparcia – KONKURENCYJNY TRYB WYBORU

Ocena
postępowania
ocena
zamówień
publicznych
POZYTYWNA:
Dokumentacja jest poprawna pod względem przepisów ustawy PZP oraz umowy o przyznaniu
pomocy. Dokumentacja jest kompletna i poprawna pod względem przepisów ustawy PZP oraz
umowy o przyznaniu pomocy oraz na podstawie Taryfikatora – została nałożona korekta w
wysokości niższej niż 100%.
NEGATYWNA:
Gdy na podstawie nałożonych korekt administracyjnych zgodnie z Taryfikatorem – zostanie
nałożona korekta w wysokości 100%.
Gdy na podstawie posiadanych dokumentów, stwierdzone zostanie takie naruszenie przepisów
ustawy, które miało wpływ na wynik postępowania – a nie zostało objęte Taryfikatorem.
PROW 2007-2013
Błędy nie mające wpływu na wynik
postępowania nie były sankcjonowane
Brak ściśle określonych zasad konkurencyjności
dla postepowań o wartości szacunkowej
poniżej 30.000 euro i podmiotów nie
zobowiązanych do stosowania ustawy PZP

PROW 2014-2020
Weryfikacja zamówień pod kątem
występowania określonych w taryfikatorze
naruszeń skutkujących nałożeniem
procentowej kary administracyjnej
Wprowadzenie zasad konkurencyjności oraz
kar administracyjnych za naruszenie tych
zasad

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis – w rolnictwie
przykładowe formy pomocy, z tytułu których beneficjent mógł otrzymać pomoc de minimis w
rolnictwie w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu 2 lat podatkowych poprzedzających go:

1) Dopłaty do materiału siewnego (Agencja Rynku Rolnego);
2) Ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne (KRUS);
3) Ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (Agencja Nieruchomości Rolnych);
4) Ulgi podatkowe (jednostki samorządu terytorialnego, organy podatkowe);
5) Ulgi w opłatach środowiskowych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska);
6) Dotacje (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych);
7) Jednorazowa pomoc finansowa dla producentów rolnych z tytułu powodzi, huraganu, gradu lub
deszczu nawalnego w 2013 r. (ARiMR);
8) Dopłaty do kredytów na zakup ziemi na zasadach pomocy de minimis (ARiMR);
9) Umorzenia w całości lub części wierzytelności ARiMR (w ramach byłego Funduszu
Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa);
10) Dopłaty do kredytów klęskowych na zasadzie pomocy de minimis (ARiMR);
11) Pomoc finansowa dla rolnika, który w 2014 roku był producentem owoców porzeczki czarnej
lub wiśni;
12) Pomoc finansowa dla rolnika, który w 2014 roku był producentem cebuli, kapusty lub jabłek;
13) Pomoc finansowa dla rolnika, który w 2014 roku poniósł szkody w uprawach rolnych
wyrządzone przez dziki.

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis

POLE WOPP: Opis operacji
• Celem możliwa weryfikacja planowanych do osiągnięcia celów w odniesieniu do
zakładanych rezultatów (efektów). Opis operacji powinien być zwięzły.
• W przypadku, gdy planowana operacja dotyczy realizacji szkoleń / warsztatów /
przedsięwzięć edukacyjnych / imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych,
sportowych w opisie operacji należy zawrzeć szczegółowe informacje dotyczące
planowanej organizacji i realizacji każdego przedsięwzięcia, m.in.:
 tytuł / nazwa / temat,
 termin,
 lokalizacja,
 czas trwania w podziale na liczbę dni i liczbę godzin,
 grupa docelowa odbiorców (potencjalni uczestnicy, liczba) oraz zasady uczestnictwa
(ogólna dostępność, zasady rekrutacji, kryteria selekcji w przypadku ograniczonej
dostępności, odpłatność za uczestnictwo, dochodowość),
 program (wstępny harmonogram, zakres),
 kryteria (np. wymagane doświadczenie, kwalifikacje, cena) i sposób wyłonienia osób
realizujących przedsięwzięcie np. wykładowców, prowadzących, koordynatorów, artystów,
zapewniający zachowanie konkurencyjności tego wyboru, kryteria i sposób weryfikacji
prawidłowego i rzetelnego wykonania usługi,
 rodzaj materiałów związanych z przygotowaniem, promocją oraz realizacją, np.:
zaproszenia, plakaty, ogłoszenia, reklamy, materiały szkoleniowe, prezentacje, regulamin
konkursu lub zasady przyznawania nagród,
 niezbędne zaplecze techniczno-organizacyjne.

POLE WOPP: Opis operacji
 Beneficjent zobowiązany jest postanowieniami umowy do niezwłocznego informowania
UM o zaistnieniu tej sytuacji a zmiana może być dokonana po akceptacji UM.
 Należy mieć na uwadze, że wskazany sposób realizacji operacji stanowi podstawę do
weryfikacji zasadności zakresu i racjonalności zaplanowanych do poniesienia kosztów
oraz konkurencyjności wyboru wykonawców. Na etapie realizacji operacji dopuszczalne
będą zmiany, o ile zostaną zaakceptowane przez UM.
 W przypadku realizacji operacji obejmującej zadania nieinwestycyjnie w Opisie operacji
należy podać szczegółowe dane umożliwiające ocenę ewentualnej dochodowości
przedsięwzięcia, np. w przypadku realizacji operacji polegającej na wydaniu i odpłatnym
udostępnieniu publikacji należy określić nakład, cenę jednostkową publikacji, sposób
dystrybucji, tak, aby umożliwić weryfikację, czy wysokość uzyskanego dochodu nie
przekracza wkładu własnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w
finansowaniu projektu, tj. wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy sumą kosztów
całkowitych a wnioskowaną kwotą pomocy.

Rola kosztorysu inwestorskiego, jako załącznika do WOPP

Jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp
oraz jednocześnie planowana przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wartość robót
budowlanych przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro – do wniosku
załącza kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Jeżeli nie jest zobowiązany do stosowania przepisów PZP - do wniosku może, (lecz nie ma
obowiązku) załączyć kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego (…). W takim przypadku kosztorys może zostać sporządzony w sposób
inny niż określono w ww. rozporządzeniu
Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji powinno być sporządzone w oparciu o kosztorys
inwestorski, w układzie odpowiadającym tabeli elementów scalonych z kosztorysu
inwestorskiego

Rola kosztorysu inwestorskiego, jako załącznika do WOPP

W przypadku, gdy ww. podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie sporządzi kosztorysu
(jeśli planowany zakres tych robót dotyczy prostych prac, dla których ocena zasadności zakresu
oraz racjonalności kosztów możliwa jest bez wiedzy specjalistycznej, jedynie na podstawie
powszechnie dostępnych informacji), to zakres robót budowlanych formułuje w układzie
odpowiadającym tabeli elementów scalonych i ujmuje w Zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji oraz Opisie zadań.
W takim przypadku w Opisie zadań w kolumnie Uzasadnienie/Uwagi należy wskazać źródła, na
podstawie, których oszacowano wysokość planowanych do poniesienia wydatków oraz dla
ułatwienia procedowania – dołączyć kopię dokumentów uzasadniających przyjęty dla danego
zadania (kosztu) poziom cen (np. wydruki z Internetu, oferty sprzedawców

Rola kosztorysu inwestorskiego, jako załącznika do WOPP

Rola kosztorysu inwestorskiego, jako załącznika do wniosku o przyznanie
pomocy:
- podstawa do określenia szczegółowego zakresu rzeczowego operacji i
eliminacja ewentualnych pozycji niespełniających wymogów
kwalifikowalności
- podstawa do sporządzenia Zestawienia rzeczowo – finansowego operacji
(tabela elementów scalonych)
- podstawa do weryfikacji zasadności i racjonalności planowanych kosztów
operacji
- podstawa, do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

Rola kosztorysu inwestorskiego, jako załącznika do WOPP

Kosztorys inwestorski uznaje się za kompletny i dopuszczalny jako załącznik do wniosku, jeżeli zawiera
następujące elementy:
•
tytuł projektu
•
nazwę obiektu lub robót budowlanych z podaniem lokalizacji,
•
imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz jego
podpis,
•
nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys;
•
imiona i nazwiska, określenie funkcji osób opracowujących kosztorys oraz ich podpisy,
•
wartość kosztorysową robót budowlanych,
•
datę opracowania kosztorysu,
•
ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi
parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót,
•
przedmiar robót,
•
kalkulację uproszczoną,
•
tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót
określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu
obiektu lub zbiorczych rodzajów robót.
•
załączniki – założenia wyjściowe do kosztorysowania, kalkulację szczegółowe cen jednostkowych, analizy
indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów
kosztów pośrednich i zysku.
Wartość kosztorysowa jest podawana w kosztorysie inwestorskim bez podatku VAT

ZMIANY UMOWY
Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze Stron, przy
czym zmiana ta nie może powodować:
1) zwiększenia określonej w § 4 ust. 1 kwoty pomocy;
2) zmiany celu operacji oraz wskaźników jego realizacji, określonych w
§ 3 ust. 2 i 3, o ile z umowy nie wynika inaczej;
3) zmiany zobowiązania o niefinansowaniu kosztów kwalifikowalnych
operacji z innych środków publicznych
4) uwzględnienia, w trakcie realizacji kolejnego etapu operacji, kwoty
pomocy niewypłaconej w ramach rozliczenia etapu operacji, jeżeli nie
została dokonana zmiana umowy w tym zakresie, o czym mowa w ust.
6 pkt 1;
5) zmniejszenia ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży
produktów lub usług, określonego w § 5 ust. 1 pkt 4.11
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