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Warszawa, dnia 07.06.2016 r. 

 

Informacja o zmianach w dokumentacji konkursu nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-003/16 

 na typ projektu: Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób 

zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych 

 

w ramach Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 
 

1. W Rozdziale 3 Wymagania konkursowe, pkt 3.3 Uczestnicy projektu definicja organizacji pracodawców 

i związków zawodowych otrzymuje brzmienie: 

„Przez organizacje pracodawców i związków zawodowych należy rozumieć organizacje pracodawców 

i pracowników działające na podstawie jednej z następujących ustaw: ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 

o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.), ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 

o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 167), w tym w szczególności: reprezentatywne 

organizacje pracodawców i pracowników oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców 

i pracowników zrzeszone w reprezentatywnych organizacjach pracodawców i pracowników 

w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego (Dz.U. 2015 poz. 1240 z późn. zm.).” 

2. Do zapisów regulaminu w Rozdziale 3 Wymagania konkursowe, pkt 3.3 Uczestnicy projektu dodaje się: 

„Jeden uczestnik może być objęty wsparciem w ramach projektu wyłącznie jeden raz.” 

 

3. Do zapisów regulaminu w Rozdziale 3 Wymagania konkursowe, pkt 3.5  Indywidualne Programy 

Mobilności Ponadnarodowej w ppkt. 1 dodaje się: 

„Każdy z uczestników może być objęty wyłącznie jedną formą wsparcia, co jest równoznaczne z jednym 

pobytem za granicą.” 

4. Do zapisów regulaminu w Rozdziale 3 Wymagania konkursowe, pkt 3.5  Indywidualne Programy 

Mobilności Ponadnarodowej w ppkt. 4 dodaje się:  

„Warunkiem otrzymania 10 dodatkowych punktów jest realizacja indywidualnych programów 

mobilności w zakresie ww. polityk publicznych przez wszystkich uczestników projektu.” 

5. Do regulaminu w Rozdziale 4 Zasady finansowania projektów dodaje się podrozdz. 4.11 Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis: 

„4.11 Pomoc publiczna i pomoc de minimis 

Pomoc publiczna 

Pomocą publiczną jest wszelka pomoc przyznana przez Państwo członkowskie lub przy użyciu  zasobów 

państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie 

niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów oraz wpływająca tym samym na 

wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. 

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wsparcie udzielone na rzecz 

podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą podlega przepisom o pomocy publicznej o ile zostaną 

spełnione jednocześnie następujące przesłanki: 

1. jest udzielane przez Państwo lub ze środków państwowych, 
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2. przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, 

3. ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określonego przedsiębiorcę lub przedsiębiorstwa albo 

produkcję określonych towarów), 

4. grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami 

Członkowskimi UE. 

Pomoc de minimis 

Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że 

ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. 

W związku z powyższym, nie stanowi ona de facto pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, a 

w konsekwencji nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej. Zasady udzielania pomocy de 

minimis określa Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE 

L 352 z 24.12.2013). 

Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego Beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 

tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro. 

W przypadku, gdy udzielenie pomocy do minimis spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości 

pomocy de minimis, przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej na zasadach określonych w art. 

18 rozporządzenia KE nr 651/2014. 

Podmiot udzielający pomocy z urzędu wydaje zaświadczenie o przyznanym wsparciu stwierdzające jego 

charakter i określające m.in. dzień i wartość udzielonej pomocy de minimis, a także dane identyfikujące 

organ udzielający pomocy i Beneficjenta oraz podstawę prawną udzielenia pomocy. Zaświadczenie 

o udzielonej pomocy wydaje zawsze podmiot udzielający pomocy. Jeżeli Beneficjent będzie zawierał np. 

umowę z przedsiębiorcą dotyczącą wydelegowania jego pracowników do udziału w danej formie wsparcia 

– wówczas to on, a nie IOK będzie podmiotem udzielającym pomocy. Wnioskiem o udzielenie pomocy 

może być wówczas umowa podpisana z przedsiębiorcą dotycząca warunków udziału jego pracowników 

w danej formie wsparcia. Zaświadczenie powinno być wydane w dniu udzielenia pomocy.  

Beneficjenci pomocy publicznej 

Zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości (orzeczenie w sprawie C41/90 Hofner 

and Elsner v Macrotron GmbH [1991] ECR – 1979), Beneficjentem pomocy publicznej może być każdy 

podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz 

sposób finansowania. Jednocześnie na gruncie orzecznictwa TS pojęcie przedsiębiorcy jest 

interpretowane bardzo szeroko, zaś przez działalność gospodarczą należy rozumieć oferowanie dóbr 

i usług na danym rynku. Przedsiębiorcą może być zatem zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, spółka prawa handlowego, spółka cywilna, przedsiębiorstwo państwowe, jak również 

stowarzyszenie, fundacja, czy nawet organ administracji publicznej o ile prowadzi działalność 

gospodarczą, polegającą na oferowaniu określonych dóbr i usług na rynku. 

 

Kwalifikowalność pomocy publicznej 

Zasady dotyczące pomocy publicznej lub pomocy de minimis określają m.in. przepisy:  



3 

 

• Rozporządzenia 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, 

• Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy 

de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.  

 

W przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej w rozumieniu Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 93, art. 106 ust. 2, art. 107 ust. 2 i 3), za kwalifikowalne mogą być 

uznane tylko te wydatki, które spełniają łącznie warunki określone w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności i warunki wynikające z odpowiednich regulacji w zakresie pomocy publicznej, przyjętych 

na poziomie unijnym lub krajowym.  

 

UWAGA! Zgodność z przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej weryfikowana jest na etapie 

oceny merytorycznej. W przypadku, gdy dofinansowanie w ramach projektu stanowi pomoc publiczną, 

ocena kwalifikowalności projektu uwzględnia przepisy obowiązujące wnioskodawcę w przedmiotowym 

zakresie.  

 

Wkład prywatny przedsiębiorców 

W przypadku projektów dotyczących pomocy publicznej niezbędne jest wykazanie wkładu prywatnego 

przedsiębiorców. Pomoc de minimis nie nakłada na przedsiębiorców obowiązku wnoszenia wkładu 

prywatnego. Jeżeli przedsiębiorca wyczerpał dopuszczalny limit lub z innych powodów wybiera inny 

rodzaj pomocy (np. pomoc publiczną na szkolenia lub doradztwo, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem 

651/2014) wówczas zobowiązany jest do wniesienia wkładu prywatnego wynikającego z intensywności 

pomocy. 

 

Zapisy o pomocy publicznej a wniosek o dofinansowanie 

W przypadku gdy projekt jest objęty regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis,  

w kategorii wydatków w ramach poszczególnych zadań w szczegółowym budżecie, należy zaznaczyć te 

wydatki, które objęte są regułami pomocy publicznej i pomocy de minimis.  

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, w przypadku gdy projekt jest objęty regułami pomocy 

publicznej i/lub pomocy de minimis, w sekcji VIII Podsumowanie wydatków należy wpisać w punkcie 6.1.3 

w części „w tym wkład własny wymagany przepisami pomocy publicznej” wartość wyrażoną w złotych 

oraz wskazać wartość wydatków objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis. Uzasadnienie dla 

przewidzianego wkładu własnego oraz metodologia wyliczenia wartości dofinansowania i wkładu 

własnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną (w tym wnoszonego wkładu własnego) oraz 

pomocą de minimis znajdują się pod szczegółowym budżetem projektu.  

Wnioskodawca zobowiązany jest również do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie sposobu 

wyliczenia intensywności pomocy oraz wymaganego wkładu prywatnego w odniesieniu do wszystkich 

wydatków objętych pomocą publiczną, w zależności od typu pomocy oraz instytucji, na rzecz której 

pomoc zostanie udzielona, w tym zwłaszcza informacji na temat:  
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• liczby pracowników objętych wsparciem, w tym pracowników znajdujących się w szczególnie 

niekorzystnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 4 rozporządzenia 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) oraz pracowników niepełnosprawnych;  

• liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, pracowników znajdujących 

się w bardzo niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach 

subsydiowanego zatrudnienia;  

• średniej liczby pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy niezbędnej do wyliczenia wzrostu netto 

liczby pracowników;  

• spełnienia efektu zachęty.  

 

Wnioskodawca jako odbiorca pomocy publicznej oraz podmiot udzielający pomocy 

W przypadku gdy Wnioskodawca jest równocześnie podmiotem udzielającym pomocy publicznej,  

a także odbiorcą pomocy i tym samym wykazuje w jednym wniosku o dofinansowanie dwie różne kwoty 

pomocy publicznej, powinien dokonać w metodologii wyliczania pomocy publicznej rozbicia kwotowego 

na część, która stanowi pomoc publiczną dla niego (część zadania merytorycznego i część kosztów 

pośrednich) oraz na część, która stanowi pomoc publiczną dla pozostałych przedsiębiorstw ujętych 

w projekcie (bez kosztów pośrednich). Taka sytuacja może wystąpić w przypadku, gdy Wnioskodawca 

będzie instytucją wysyłającą uczestników którzy są zatrudnieni w innych instytucjach oraz jednocześnie 

będzie wysyłał swoich pracowników. 

Beneficjent zobowiązany jest do wykonania obowiązków związanych z udzielaniem pomocy de minimis 

i pomocy publicznej, w szczególności do weryfikacji kwalifikowalności podmiotu do otrzymania pomocy 

oraz wykonywania obowiązków związanych ze sprawozdawczością z udzielonej pomocy, zgodnie z umową 

o dofinansowanie. 

 

UWAGA! Jako IOK uczulamy, aby Wnioskodawca szczegółowo przeanalizował kwestie związane  

z pomocą publiczną. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której podmiot zobowiązany do stosowania 

zasad pomocy publicznej tego nie uwzględni, wówczas będzie zobowiązany do zwrotu całej kwoty 

stanowiącej dofinansowanie.” 

 

6. Zapisy Załącznika 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu otrzymują nowe brzmienie. Zmiany wynikają 

z konieczności dostosowania treści załącznika do aktualnie obowiązującego wzoru umowy 

o dofinansowanie. 

Ponadto skorygowano występujące w pierwszej wersji Regulaminu oczywiste omyłki pisarskie oraz błędy 

stylistyczne, co nie wpływa na treść Regulaminu. 

 

Zatwierdziła 

 

……………………. 


