
 
 

 
 

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr 187/2832/09 
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 28 września 2009 r. 

 
      
ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO  SZCZEGÓŁOW EGO OPISU PRIORYTETÓW RPOWP NA LATA 2007 - 2013 
 
L.p. Rozdział/podrozdział/strona Poprzedni zapis Obecny zapis Uzasadnienie zmiany 

1. Informacja o regionalnym 
Programie Operacyjnym 
Województwa Podlaskiego na 
lata 2007 – 2013. 1. 
Podstawowe informacje, Status, 
str. 5 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.  z 2006 r. 
Nr 227 poz. 1658, z późn. zm.);  
 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.  z 2009 r. Nr 
84 poz.712) 
 

Aktualizacja podstawy 
prawnej 

2. Informacja o regionalnym 
Programie Operacyjnym 
Województwa Podlaskiego na 
lata 2007 – 2013. 7. Wykaz 
dokumentów, Akty prawa 
krajowego, str. 24 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.  z 2006 r. 
Nr 227 poz. 1658, z późn. zm.)  
 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.  z 2009 r. Nr 
84 poz.712) 
 

Aktualizacja podstawy 
prawnej 

3. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa I. Wzrost 
innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie, 
Działanie 1.1.  Tworzenie 
warunków dla rozwoju 
innowacyjności, pkt. 18 a, str.32 

1. Podmioty zarządzające parkami, 
inkubatorami, centrami. 

2. Jednostki samorządu terytorialnego. 
3. Jednostki sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną. 
4. Szkoły wyŜsze. 
5. Jednostki naukowe. 
6. Jednostki badawczo – rozwojowe. 
7. Organizacje pozarządowe. 
8. Zinstytucjonalizowane inicjatywy klastrowe. 
9. Zinstytucjonalizowane powiązania 

kooperacyjne. 
10. Porozumienia podmiotów wymienionych w 

pkt 1-9 reprezentowane przez lidera. 

1. Instytucje otoczenia biznesu, w  tym w 
szczególności: 

− podmioty zarządzające parkami, 
inkubatorami, centrami; 

− zinstytucjonalizowane inicjatywy klastrowe; 
− zinstytucjonalizowane powiązania 

kooperacyjne 
2. Jednostki samorządu terytorialnego. 
3. Jednostki sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną. 
4. Szkoły wyŜsze. 
5. Jednostki naukowe. 
6. Jednostki badawczo – rozwojowe. 
7. Organizacje pozarządowe. 

Przeformułowanie typów 
uprawnionych 
wnioskodawców celem 
moŜliwości zastosowania 
programu pomocowego 
kierowanego do IOB oraz 
określenie grupy 
docelowej 
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11. Przedsiębiorstwa jedynie w przypadku 
porozumienia z podmiotem sfery B+R 

8. Porozumienia podmiotów wymienionych w 
pkt 1-7 reprezentowane przez lidera. 

9. Przedsiębiorstwa 
4. II. Informacja na temat osi 

priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa I. Wzrost 
innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie, 
Działanie 1.1.  Tworzenie 
warunków dla rozwoju 
innowacyjności, pkt. 18 b, str.32 

Nie dotyczy Przedsiębiorstwa Przeformułowanie typów 
uprawnionych 
wnioskodawców celem 
moŜliwości zastosowania 
programu pomocowego 
kierowanego do IOB oraz 
określenie grupy 
docelowej 

5. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa I. Wzrost 
innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie, 
Działanie 1.1.  Tworzenie 
warunków dla rozwoju 
innowacyjności, pkt. 20, str. 33 

43 920 294  euro 46 909  294  euro Zwiększenie alokacji ze 
środków publicznych 
krajowych na działanie 
będące skutkiem 
uwolnienia kwoty 
przewidzianej na 
współfinansowanie ze 
strony budŜetu państwa 
projektów w ramach 
Działania 1.3 oraz 
uwzględnienia faktu, iŜ 
więcej niŜ pierwotnie 
zakładano projektów w 
ramach Działania 1.1 
moŜe zostać objętych 
reŜimem pomocy 
publicznej, a w 
konsekwencji większe 
będzie zaangaŜowanie 
środków budŜetu państwa 

6. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa I. Wzrost 
innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie, 
Działanie 1.1.  Tworzenie 
warunków dla rozwoju 
innowacyjności, pkt. 20, str. 33 

9 858 526 12 847 526  euro Zwiększenie alokacji ze 
środków publicznych 
krajowych na działanie 
będące skutkiem 
uwolnienia kwoty 
przewidzianej na 
współfinansowanie ze 
strony budŜetu państwa 
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projektów w ramach 
Działania 1.3 oraz 
uwzględnienia faktu, iŜ 
więcej niŜ pierwotnie 
zakładano projektów w 
ramach Działania 1.1 
moŜe zostać objętych 
reŜimem pomocy 
publicznej, a w 
konsekwencji większe 
będzie zaangaŜowanie 
środków budŜetu państwa 

7. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa I. Wzrost 
innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie, 
Działanie 1.1.  Tworzenie 
warunków dla rozwoju 
innowacyjności, pkt. 26, str.33 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 
w sprawie udzielenia pomocy na wzmacnianie 
potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (Dz.U …) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 
z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia 
pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji 
otoczenia biznesu w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz.U. Nr 105, poz. 
874) 

Aktualizacja podstawy 
pomocy publicznej w 
ramach działania 

8. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa I. Wzrost 
innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie, 
Działanie 1.1.  Tworzenie 
warunków dla rozwoju 
innowacyjności, pkt. 26, str.33 

---------------------- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 
w sprawie udzielania pomocy na projekty 
badawczo-rozwojowe  
w ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz. U….) 

Dodano kolejne 
rozporządzenie 

9. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa I. Wzrost 
innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie, 
Działanie 1.2. Region 
atrakcyjny inwestycjom, pkt. 12, 
str. 35 

Wsparciem objęte zostanie kompleksowe 
uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz 
promocja gospodarcza regionu (tworzenie 
terenów wystawienniczych, organizacja i udział 
w imprezach targowo - wystawienniczych, 
realizacja kampanii reklamowych promujących 
region w kraju i zagranicą oraz promocja 
wspólnej marki klastra/inicjatywy klastrowej). 

Wsparciem objęte zostanie kompleksowe 
uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz 
promocja gospodarcza regionu (tworzenie 
terenów wystawienniczych, organizacja i udział 
w imprezach targowo - wystawienniczych, 
realizacja kampanii reklamowych promujących 
region w kraju i za granicą oraz promocja 
wspólnej marki klastra/inicjatywy klastrowej). 

 

Korekta błędu  

10. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 

2. Udział w charakterze wystawcy w imprezach    
targowo-wystawienniczych w kraju i 

2. Udział w charakterze wystawcy w 
imprezach targowo-wystawienniczych w 

Korekta błędu  
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priorytetowa I. Wzrost 
innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie, 
Działanie 1.2. Region 
atrakcyjny inwestycjom, pkt. 14, 
str. 36 

zagranicą. 
3. Organizacja i udział w misjach 

gospodarczych w kraju i zagranicą. 
4. Realizacja kampanii reklamowych 

promujących region w kraju i zagranicą. 
 

 

kraju i za granicą. 
3. Organizacja i udział w misjach 

gospodarczych w kraju i za granicą. 
4. Realizacja kampanii reklamowych 

promujących region w kraju i za granicą. 
 

11. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa I. Wzrost 
innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie, 
Działanie 1.2. Region 
atrakcyjny inwestycjom, pkt. 18 
a, str. 37 

Poddziałanie 1.2.2. Promocja gospodarcza 
regionu 
1. Jednostki samorządu terytorialnego.  
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jst. 
3. Agencje, fundacje i stowarzyszenia.  
4. Samorząd gospodarczy. 
5. Przedsiębiorstwa (jedynie w przypadku 

projektów dot. udziału w imprezach targowo-
wystawienniczych oraz misjach 
gospodarczych w kraju i zagranicą). 

6. Porozumienia wyŜej wymienionych 
podmiotów reprezentowanych przez lidera.  

7. Zinstytucjonalizowane inicjatywy klastrowe. 
Zinstytucjonalizowane powiązania kooperacyjne. 

Poddziałanie 1.2.2. Promocja gospodarcza 
regionu 
1. Jednostki samorządu terytorialnego.  
2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jst. 
3. Instytucje otoczenia biznesu, w tym: 
− Agencje, fundacje i stowarzyszenia.  
− Samorząd gospodarczy 
− zinstytucjonalizowane inicjatywy klastrowe; 
− zinstytucjonalizowane powiązania 
kooperacyjne 
4. Przedsiębiorstwa (jedynie w przypadku 
projektów dot. udziału w imprezach targowo-
wystawienniczych oraz misjach gospodarczych 
w kraju i za granicą). 
5. Porozumienia wyŜej wymienionych 
podmiotów reprezentowane przez lidera.  

 

Przeformułowanie typów 
uprawnionych 
wnioskodawców celem 
moŜliwości zastosowania 
programu pomocowego 
kierowanego do IOB oraz 
określenie grupy 
docelowej 

12. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa I. Wzrost 
innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie, 
Działanie 1.2. Region 
atrakcyjny inwestycjom, pkt. 18 
b, str. 37 

Nie dotyczy Przedsiębiorstwa Przeformułowanie typów 
uprawnionych 
wnioskodawców celem 
moŜliwości zastosowania 
programu pomocowego 
kierowanego do IOB oraz 
określenie grupy 
docelowej 

13. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa I. Wzrost 
innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie, 
Działanie 1.2. Region 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na 
wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia 
biznesu w ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz.U …) 

 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie 
udzielenia pomocy na wzmacnianie potencjału 
instytucji otoczenia biznesu w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 
105, poz. 874) 

Aktualizacja podstawy 
prawnej pomocy 
publicznej w ramach 
działania 
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atrakcyjny inwestycjom, pkt. 26, 
str. 38 

 

14. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa I. Wzrost 
innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie, 
Działanie 1.2. Region 
atrakcyjny inwestycjom, pkt. 29, 
str. 39 

Max. w przypadku: 
1. udziału w charakterze wystawcy w 

imprezach targowo-wystawienniczych w 
kraju i zagranicą – 60 tys. zł/jeden podmiot. 

2. udziału w misjach gospodarczych w kraju i 
za granicą – 12 tys. zł/jednego uczestnika. 

3. realizacji kampanii reklamowych 
promujących region             w kraju i 
zagranicą – 500 tys. zł. 

 

Max. w przypadku: 
1. udziału w charakterze wystawcy w 

imprezach targowo-wystawienniczych w 
kraju i za granicą – 60 tys. zł/jeden 
podmiot. 

2. udziału w misjach gospodarczych – 12 
tys. zł/jednego uczestnika. 

3. realizacji kampanii reklamowych 
promujących region             w kraju i za 
granicą – 500 tys. zł. 

 

Korekta błędu  

15. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa I. Wzrost 
innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie, 
Działanie 1.3. Wsparcie 
instytucji otoczenia biznesu, 
pkt. 15 c, str. 40 

01 –  Pomoc bezzwrotna. 
 

01 – Pomoc bezzwrotna. 
02 – Pomoc (poŜyczka, dotacja na spłatę 
oprocentowania, gwarancje) 
 

Wprowadzenie 
dodatkowej formy 
finansowania 

16. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa I. Wzrost 
innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie, 
Działanie 1.3. Wsparcie 
instytucji otoczenia biznesu, 
pkt. 18 b, str. 40 

Przedsiębiorstwa Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

Doprecyzowanie grupy 
docelowej 

17. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa I. Wzrost 
innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie, 
Działanie 1.3. Wsparcie 
instytucji otoczenia biznesu, 
pkt. 20, str. 42 

28 989 000 euro 26 000 000 euro Wycofanie kwoty alokacji 
ze środków publicznych 
krajowych na działanie w 
związku z faktem, iŜ w 
ramach działania nie 
przewiduje się projektów 
objętych pomocą 
publiczną na poziomie IZ 
–Beneficjent, mogą 
jedynie wystąpić sytuacje 
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pomocy na drugim 
poziomie, nie skutkuje to 
natomiast 
współfinansowaniem ze 
strony budŜetu państwa 
tego typu projektów. 
Alokacja  finansowa na 
działanie została ustalona 
na poziomie alokacji z 
EFRR 

18. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa I. Wzrost 
innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie, 
Działanie 1.3. Wsparcie 
instytucji otoczenia biznesu, 
pkt. 22, str. 42 

  2 989 000 euro 0  Wycofanie kwoty alokacji 
ze środków publicznych 
krajowych na działanie w 
związku z faktem, iŜ w 
ramach działania nie 
przewiduje się projektów 
objętych pomocą 
publiczną na poziomie IZ 
–Beneficjent, mogą 
jedynie wystąpić sytuacje 
pomocy na drugim 
poziomie, nie skutkuje to 
natomiast 
współfinansowaniem ze 
strony budŜetu państwa 
tego typu projektów. 
Alokacja  finansowa na 
działanie została ustalona 
na poziomie alokacji z 
EFRR 

19. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa I. Wzrost 
innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie, 
Działanie 1.3. Wsparcie 
instytucji otoczenia biznesu, 
pkt. 24, str. 42 

Projekty nie objęte pomocą publiczną - max. 90%  
kosztów kwalifikowalnych. 
Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 
Ostateczny poziom dofinansowania - podany w 
ogłoszeniu            o konkursie. 

100%  kosztów kwalifikowalnych. 
Ostateczny poziom dofinansowania - podany w 
ogłoszeniu            o konkursie. 

Aktualna sytuacja 
wskazywała, iŜ 
zainteresowanie 
konkursem ze strony 
potencjalnych 
beneficjentów przy 
zakładanym 90% 
poziomie dofinansowania 
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moŜe nie być 
wystarczające aby 
zaabsorbować alokację 
przeznaczoną na wsparcie 
instrumentów inŜynierii 
finansowej. Podstawową 
barierą sygnalizowaną 
przez potencjalnych 
beneficjentów jest brak 
środków własnych  na 
zapewnienie 
wymaganego wkładu do 
projektu. ZauwaŜyć 
naleŜy, iŜ w obecnej 
sytuacji rynkowej 
niezwykle istotne jest 
uruchomienie jak 
najszerszego wsparcia 
instrumentów 
finansowania 
zewnętrznego dla  
przedsiębiorstw, co z 
pewnością moŜe być 
zrealizowane dzięki 
opisanej wyŜej zmianie.  
Ponadto w ramach 
działania nie przewiduje 
się wsparcia dla 
projektów, w których 
moŜe wystąpić pomoc 
publiczna na pierwszym 
poziomie z uwagi na brak 
programu pomocowego w 
tym zakresie. Wsparcie 
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instrumentów inŜynierii 
finansowej  przy 
zachowaniu reguł 
określonych w 
prawodawstwie UE oraz 
zaleceniach MRR 
powoduje, iŜ nie będzie 
występować pomoc 
publiczna w relacji IZ – 
wnioskodawca. 
 

20. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa I. Wzrost 
innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie, 
Działanie 1.3. Wsparcie 
instytucji otoczenia biznesu, 
pkt. 25, str. 42 

Projekty nie objęte pomocą publiczną - min. 10% 
kosztów kwalikowalnych.  
Dla beneficjenta będącego jednostką samorządu 
terytorialnego lub jednostką podległą we 
wkładzie własnym środki własne stanowić mają 
min. 5%. 

Nie dotyczy Aktualna sytuacja 
wskazywała, iŜ 
zainteresowanie 
konkursem ze strony 
potencjalnych 
beneficjentów przy 
zakładanym 90% 
poziomie dofinansowania 
moŜe nie być 
wystarczające aby 
zaabsorbować alokację 
przeznaczoną na wsparcie 
instrumentów inŜynierii 
finansowej. Podstawową 
barierą sygnalizowaną 
przez potencjalnych 
beneficjentów jest brak 
środków własnych  na 
zapewnienie 
wymaganego wkładu do 
projektu. ZauwaŜyć 
naleŜy, iŜ w obecnej 
sytuacji rynkowej 
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niezwykle istotne jest 
uruchomienie jak 
najszerszego wsparcia 
instrumentów 
finansowania 
zewnętrznego dla  
przedsiębiorstw, co z 
pewnością moŜe być 
zrealizowane dzięki 
opisanej wyŜej zmianie.  
Ponadto w ramach 
działania nie przewiduje 
się wsparcia dla 
projektów, w których 
moŜe wystąpić pomoc 
publiczna na pierwszym 
poziomie z uwagi na brak 
programu pomocowego w 
tym zakresie. Wsparcie 
instrumentów inŜynierii 
finansowej  przy 
zachowaniu reguł 
określonych w 
prawodawstwie UE oraz 
zaleceniach MRR 
powoduje, iŜ nie będzie 
występować pomoc 
publiczna w relacji IZ – 
wnioskodawca. 
 

21. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa I. Wzrost 
innowacyjności i wspieranie 

JeŜeli siedziba lub oddział lub miejsce 
zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku 
projektów związanych 
z nieruchomością, miejsce połoŜenia 

JeŜeli siedziba lub oddział lub miejsce 
zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku 
projektów związanych 
z nieruchomością, miejsce połoŜenia 

Doprecyzowanie zapisów 
w zakresie transpozycji 
linii demarkacyjnej w 
odniesieniu do inwestycji 
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przedsiębiorczości w regionie, 
Działanie 1.4. Wsparcie 
inwestycyjne przedsiębiorstw, 
pkt. 18 a, str. 46 

nieruchomości, znajdują się w miejscowości 
naleŜącej do: 

•     gminy wiejskiej, albo 
•     gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem 

miast liczących   
       powyŜej 5 tys. mieszkańców, albo 
•     gminy miejskiej o liczbie mieszkańców 

mniejszej niŜ 5  
       tys. 

wówczas w ramach RPOWP wsparcie dla mikro-
przedsiębiorstw moŜe być udzielone na 
następujących zasadach:                  
a) wsparcie na wsi w zakresie działalności 

wykraczającym poza zakres PKD w 
rozporządzeniu MRiRW,  

b) wsparcie na wsi dla projektów tworzących 
miejsca pracy  
     (komplementarnie do PROW) 

• o wartości powyŜej 300 tys. PLN. 
 

Dodatkowo w przypadku projektów 
zlokalizowanych na obszarach objętych 
interwencją PROW pomoc moŜe być udzielona 
wtedy, gdy mikroprzedsiębiorca nie moŜe juŜ 
skorzystać ze wsparcia z PROW tj.: 
 

• w przypadku wykorzystania limitu 
maksymalnej  

      kwoty wsparcia na jednego przedsiębiorcę 
oraz 
• w przypadku wyczerpania się alokacji na 

działanie   
       przeznaczonej na okres 2007-2013. 

  
Z wyłączeniem osób podlegających 
ubezpieczeniu w KRUS. 
     
 

nieruchomości, znajdują się w miejscowości 
naleŜącej do: 

•     gminy wiejskiej, albo 
•     gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem 

miast liczących   
       powyŜej 5 tys. mieszkańców, albo 
•     gminy miejskiej o liczbie mieszkańców 

mniejszej niŜ 5  
       tys. 

wówczas w ramach RPOWP wsparcie dla mikro-
przedsiębiorstw moŜe być udzielone na 
następujących zasadach:                  
a) wsparcie na wsi w zakresie działalności 

wykraczającym poza zakres PKD w 
rozporządzeniu MRiRW,  

b) wsparcie na wsi dla projektów tworzących 
miejsca pracy (komplementarnie do PROW) o 
wartości powyŜej 300 tys. PLN. 

 
Dodatkowo w przypadku projektów 
zlokalizowanych na obszarach objętych 
interwencją PROW pomoc moŜe być udzielona 
wtedy, gdy mikroprzedsiębiorca nie moŜe juŜ 
skorzystać ze wsparcia z PROW tj.: 
 

• w przypadku wykorzystania limitu 
maksymalnej kwoty wsparcia na jednego 
przedsiębiorcę oraz 

• w przypadku wyczerpania się alokacji na 
działanie przeznaczonej na okres 2007-
2013. 

  
Z wyłączeniem osób podlegających 
ubezpieczeniu w KRUS. 
     
 
Mali i średni przedsiębiorcy - zgodnie z 
definicją                     w  załączniku I do 
Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z 

na obszarach innych niŜ 
miejskie oraz projektów 
w zakresie świadczenia 
usług drogą 
elektroniczną. 
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Mali i średni przedsiębiorcy - zgodnie z 
definicją                     w  załączniku I do 
Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z 
dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), 
(Dz.U. UE L Nr 214 z dnia 9.8.2008, s. 3). 
 
Ze wsparcia w Działaniu 1.4 RPOWP wyłączone 
są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
świadczące usługi drogą elektroniczną, które 
działają krócej niŜ 12 miesięcy licząc od dnia 
rejestracji działalności gospodarczej w 
odpowiednim rejestrze przedsiębiorców. 
 

dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), 
(Dz.U. UE L Nr 214 z dnia 9.8.2008, s. 3). 
 
W przypadku projektów dotyczących świadczenia 
usług drogą elektroniczną ze wsparcia w 
Działaniu 1.4 RPOWP wyłączone są mikro i małe 
przedsiębiorstwa, które działają krócej niŜ 12 
miesięcy licząc od dnia rejestracji działalności 
gospodarczej w odpowiednim rejestrze 
przedsiębiorców. 

22. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa I. Wzrost 
innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie, 
Działanie 1.4. Wsparcie 
inwestycyjne przedsiębiorstw, 
pkt.26, str. 48 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 
z dnia 2 października 2007 r. w sprawie 
udzielenia pomocy de minimis  (Dz.U. Nr. 185, 
poz. 1317) - tylko na wydatki związane z 
przygotowaniem projektu. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 
z dnia 2 października 2007 r. w sprawie 
udzielenia pomocy de minimis  (Dz.U. Nr. 185, 
poz. 1317). 

 

23. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa II. Rozwój 
infrastruktury transportowej. 
Działanie 2.2. Rozwój 
transportu lotniczego, pkt.14, 
str.53 

-------------------- Istnieje moŜliwość realizacji inwestycji zapisanej 
w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych 
Projektów Kluczowych pod nazwą „Budowa 
lotniska regionalnego” w trybie zaprojektuj-
wybuduj 
 

Doprecyzowanie zapisów 
mające na celu  
przyspieszenie realizacji 
projektu 

24. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa II. Rozwój 
infrastruktury transportowej. 
Działanie 2.2. Rozwój 
transportu lotniczego, pkt.19 b, 
str.54 

Podpisanie umowy wstępnej w sprawie 
przygotowania do realizacji projektu przez 
Województwo, w imieniu którego działa 
Zarząd Województwa lub podjecie decyzji (w 
formie uchwały) Zarządu Województwa w 
sprawie przygotowania realizacji projektu.   

 

Podpisanie umowy wstępnej w sprawie 
przygotowania do realizacji projektu przez 
Województwo, w imieniu którego działa 
Zarząd Województwa lub podjęcie decyzji (w 
formie uchwały) Zarządu Województwa w 
sprawie przygotowania realizacji projektu.   

 

Korekta błędu 

25. II. Informacja na temat osi Mikroprzedsi ębiorcy – zgodnie z definicją w  Mikroprzedsi ębiorcy – zgodnie z definicją w  Doprecyzowanie zapisów 
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priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa III. Rozwój 
turystyki i kultury. Działanie 
3.2. Wsparcie inwestycyjne 
przedsiębiorstw z branŜy 
turystycznej, pkt. 18 a, str. 68 

załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) 
NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu 
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 
blokowych), (Dz.U. UE L Nr 214 z dnia 
9.8.2008, s. 3). 
 
Ze wsparcia w Działaniu 3.2 RPOWP wyłączone 
są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
świadczące usługi drogą elektroniczną, które 
działają krócej niŜ 12 miesięcy licząc od dnia 
rejestracji działalności gospodarczej w 
odpowiednim rejestrze przedsiębiorców. 
 
Ze wsparcia w ramach działania 3.2 RPOWP 
wyłączeni są równieŜ mikroprzedsiębiorcy objęci 
pomocą w ramach działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” w 3 Osi priorytetowej 
PROW. 
Wyj ątek: 
                                  
JeŜeli siedziba lub oddział lub miejsce 
zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku 
projektów związanych 
z nieruchomością, miejsce połoŜenia 
nieruchomości, znajdują się w miejscowości 
naleŜącej do: 

• gminy wiejskiej, albo 
• gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem 

miast liczących powyŜej 5 tys. 
mieszkańców, albo 

• gminy miejskiej o liczbie mieszkańców 
mniejszej niŜ 5 tys. 

wówczas w ramach RPOWP wsparcie dla mikro-
przedsiębiorstw moŜe być udzielone na 
następujących zasadach:                  
a) wsparcie na wsi w zakresie działalności 

wykraczającym poza zakres PKD w 

załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) 
NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu 
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 
blokowych), (Dz.U. UE L Nr 214 z dnia 
9.8.2008, s. 3). 
W przypadku projektów dotyczących 
świadczenia usług drogą elektroniczną ze 
wsparcia w Działaniu 3.2. RPOWP wyłączone są 
mikro- i małe przedsiębiorstwa, które działają 
krócej niŜ 12 miesięcy licząc od dnia rejestracji 
działalności gospodarczej  
w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców. 
 
Ze wsparcia w ramach działania 3.2 RPOWP 
wyłączeni są równieŜ mikroprzedsiębiorcy objęci 
pomocą w ramach działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” w 3 Osi priorytetowej 
PROW. 
Wyj ątek: 
                                  
JeŜeli siedziba lub oddział lub miejsce 
zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku 
projektów związanych 
z nieruchomością, miejsce połoŜenia 
nieruchomości, znajdują się w miejscowości 
naleŜącej do: 

• gminy wiejskiej, albo 
• gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem 

miast liczących powyŜej 5 tys. 
mieszkańców, albo 

• gminy miejskiej o liczbie mieszkańców 
mniejszej niŜ 5 tys. 

wówczas w ramach RPOWP wsparcie dla mikro-
przedsiębiorstw moŜe być udzielone na 
następujących zasadach:                  
a) wsparcie na wsi w zakresie działalności 

wykraczającym poza zakres PKD w 

w zakresie transpozycji 
linii demarkacyjnej w 
odniesieniu do inwestycji 
na obszarach innych niŜ 
miejskie oraz projektów 
w zakresie świadczenia 
usług drogą 
elektroniczną. 
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rozporządzeniu MRiRW  
b) wsparcie na wsi dla projektów tworzących 
miejsca pracy  
     (komplementarnie do PROW) 

• o wartości powyŜej 300 tys. PLN. 
 

rozporządzeniu MRiRW  
b) wsparcie na wsi dla projektów tworzących 
miejsca pracy (komplementarnie do PROW) o 
wartości powyŜej 300 tys. PLN. 

 
 

26. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa III. Rozwój 
turystyki i kultury. Działanie 
3.2. Wsparcie inwestycyjne 
przedsiębiorstw z branŜy 
turystycznej, pkt. 26, str. 70 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 
z dnia 2 października 2007 r. w sprawie 
udzielenia pomocy de minimis  (Dz.U. Nr. 185, 
poz. 1317) - tylko na wydatki związane z 
przygotowaniem projektu. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 
z dnia 2 października 2007 r. w sprawie 
udzielenia pomocy de minimis  (Dz.U. Nr. 185, 
poz. 1317). 

 

27. II. Informacja na temat osi 
priorytetowych i działań. Oś 
priorytetowa V, pkt.26, str. 85 

1. Brak pomocy publicznej dla JST, ich 
związków i podmiotów świadczących usługi 
wodno-ściekowe, kanalizacyjne oraz 
związane z gospodarką odpadami 
komunalnymi, w ramach obowiązków 
własnych gmin (monopol naturalny). 

2. Rozporządzenie  Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 11 października 2007r. 
w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz.U. Nr 193, 
poz. 1399). 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w 
sprawie udzielenia pomocy na szkolenia w 
ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz.U. Nr 185, poz.1318.) 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego w sprawie udzielania pomocy 
na inwestycje w zakresie: energetyki, 
infrastruktury telekomunikacyjnej, 
infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, 
lecznictwa uzdrowiskowego w ramach 
regionalnych programów operacyjnych 
(Dz.U...). 

 

5. Brak pomocy publicznej dla JST, ich 
związków i podmiotów świadczących usługi 
wodno-ściekowe, kanalizacyjne oraz 
związane z gospodarką odpadami 
komunalnymi, w ramach obowiązków 
własnych gmin (monopol naturalny). 

6. Rozporządzenie  Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 11 października 2007r. 
w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz.U. Nr 193, 
poz. 1399 z poźn. zm.). 

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w 
sprawie udzielenia pomocy na szkolenia w 
ramach regionalnych programów 
operacyjnych (Dz.U. Nr 185, poz.1318 z 
poźn. zm.) 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
Regionalnego w sprawie udzielania pomocy 
na inwestycje w zakresie: energetyki, 
infrastruktury telekomunikacyjnej, 
infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, 
lecznictwa uzdrowiskowego w ramach 
regionalnych programów operacyjnych 
(Dz.U...). 

Doprecyzowanie zapisów 
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28. Załącznik nr 1. Indykatywna 

tabela finansowa zobowiązań 
dla RPOWP w podziale na 
Priorytety i Działania 

 Wprowadzono zmiany w tabeli: w priorytecie I, 
działaniu 1.1. oraz 1.3.  a takŜe w alokacji 
ogółem 

Dostosowanie zapisów 
tabeli wynikające z 
przesunięcia środków 
między działaniami 1.1. 
oraz 1.3. 

29. Załącznik nr 6 Wytyczne w 
zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach RPOWP 
na lata 2007 – 2013 

 Wprowadzono nowe zapisy do dokumentu oraz 
skorygowano błędy pisarskie i oczywiste pomyłki 

Doprecyzowano zapisy w 
zakresie zasad 
kwalifikowalności 
kosztów administracji i 
zarządzania funduszami 
oraz wprowadzono w ich 
przypadku (gdy mają 
charakter kosztów 
pośrednich) moŜliwości   
rozliczenia w formie 
ryczałtu. W konsekwencji 
zmian w pkt. 6.14 
wprowadzono zmiany w 
zakresie wytycznych 
szczegółowych 
dotyczących Działania 
1.3. Skorygowano 
równieŜ błędy pisarskie i 
oczywiste pomyłki w 
zakresie szczegółowych 
wytycznych dla Działania 
1.4. oraz 3.2. 


