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 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”  

 

 

§ 1 

 

1. Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają: 

 

1) „Projekt” – projekt pn. „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap” który jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego  Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne 

kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, zgodnie z umową zawartą przez Biuro Innowacji 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego a Świętokrzyskim Biurem Rozwoju 

Regionalnego o nr projektu  WND-POKL.08.02.02-26-001/12, 

2) Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2012 r. –  30.06.2015 r. 

3) „Lider Projektu – Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego; 

4) „Realizator projektu” – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Partner Projektu); 

5)„Uczelnia” – podmiot utworzony i działający na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 j.t., ze zm.). tj. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 

Kielcach; 

6)„Beneficjent projektu” – mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo, mające swoją siedzibę na 

terenie województwa świętokrzyskiego. Beneficjentem Pomocy jest przedsiębiorstwo, które 

otrzymuje pomoc de minimis, w ramach niniejszego projektu; 

7)  „Przedsiębiorstwo” - wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca 

działalność gospodarczą. Jednocześnie za działalność gospodarczą uznaje się oferowanie dóbr 

i usług na danym rynku;  

8) „Wsparcie w ramach projektu”- usługa świadczona w ramach projektu stanowiąca pomoc de mini 

mis. Badania naukowe oraz inne czynności o charakterze badawczym, w szczególności: ekspertyzy, 

analizy, opinie, raporty, publikacje, wykonywane przez UJK na rzecz Beneficjenta projektu;  

9) „Pomoc de minimis” – oznacza to pomoc udzieloną na rzecz beneficjenta projektu na podstawie 

Umowy o wykonanie pracy badawczej. 

2. W przypadku wykonania na rzecz beneficjenta projektu pracy badawczej 

finansowanej/współfinansowanej ze środków Projektu, finansowanie/współfinansowanie takie 

stanowi pomoc de minimis udzieloną zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania 

art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis oraz 

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia 

pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598 

z późn. zm.). 

 

§ 2 

 

Kryteria udziału w projekcie 
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1. Beneficjentem projektu,  korzystającym bezpośrednio  ze wsparcia w postaci  ekspertyzy, 

analizy, opinii, raportu, publikacji, może być Przedsiębiorstwo, spełniające łącznie 

następujące warunki: 

 

a) posiada siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę organizacyjną (oddział, filię, 

biuro)  na terenie województwa świętokrzyskiego, 

b) nie przekroczył dopuszczalnego progu pomocy publicznej wg. zasady de minimis
1
 

tj. Pomoc de minimis może zostać udzielona, jeśli w bieżącym roku podatkowym oraz 

w dwóch poprzedzających go latach podatkowych beneficjent projektu otrzymał 

pomoc de mininis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega nie 

przekracza równowartości w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku wsparcia 

działalności w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty 

100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 

udzielenia pomocy, 

c) nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych 

wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji 

zagrożonych przedsiębiorstw
2.

 

d)  
nie prowadzi działalności w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania pomocy 

publicznej (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis)
3
.  

 

2. Beneficjentem Projektu może być podmiot uprawniony do otrzymania pomocy de minimis 

w ramach POKL, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.2 , bowiem nie jest: 

a) podmiotem, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania 

fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi 

bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności 

gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

                                                 
1
 Zgodnie z § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 

pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U Nr 239 poz. 1598 z późn. zm.)  
2
 Kryteria te są określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania 

i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2). 
3
 Pomoc de minimis nie może być udzielona na działalność gospodarczą: 

1) w sektorach rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000; 

2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu; 

3) związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach: 

a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów 

surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców objętych pomocą lub 

b) kiedy przyznanie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców; 

4) w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002.  
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b) podmiotem, niebędącym osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego 

organów zarządzających bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w pkt. a).  

 

 

 

§ 3 

Kwalifikacja do udziału w projekcie 

 

1. Nabór uczestników do projektu odbywać się będzie w trybie ciągłym, aż do wyczerpania 

limitu miejsc lub środków finansowych. 

2. Podstawą do kwalifikacji przedsiębiorstwa do projektu jest prawidłowe wypełnienie oraz 

złożenie do podanego w ogłoszeniu Punktu Rekrutacyjnego  czytelnie wypełnionych  niżej 

wymienionych załączników do Regulaminu: 

2.1 Załącznika nr 1 - Formularza zgłoszeniowego (dokumenty dostępne na stronie 

internetowej realizatora projektu tj.   www.ujk.edu.pl). 

2.2  Załącznika nr 2 – Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa. 

2.3 Załącznika nr 3 – Oświadczenie przedsiębiorstwa o możliwości skorzystania z pomocy 

de minimis (w tym jeśli przedsiębiorca otrzymał pomoc de minimis – należy złożyć 

kserokopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis uzyskane w przeciągu ostatnich  

trzech lat, poświadczone za zgodność z oryginałem) . 

2.4 Załącznik nr 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis. 

2.5 Dostarczenie kserokopii dokumentu rejestrowego poświadczonego za zgodność 

z oryginałem (wpis do KRS lub CEDG). 

 

3. Wyżej wymienione w ust.2 dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej 

realizatora projektu    www.ujk.edu.pl. 

4. Dokumenty można dostarczyć do punktu rekrutacyjnego osobiście w dni robocze 

(poniedziałek-piątek) lub listownie w godzinach 7.30-15.30. 

5. W przypadku przesłania dokumentów drogą listowną, datą doręczenia dokumentów jest data 

wpływu dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego. 

6. W momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych do Punktu Rekrutacyjnego, są one 

oznaczone datą i godziną wpływu. 

7. Dokumenty rekrutacyjne niekompletne, zawierające braki, których nie uzupełniono 

w wyznaczonym terminie, lub dokumenty złożone po terminie pozostawia się bez 

rozpatrzenia. Dokumenty te nie podlegają zwrotowi. 

8. O przyjęciu do projektu decydować będzie spełnienie warunków określonych w §2 niniejszego 

regulaminu, poprawność formalna dokumentów wymienionych w ust.2, pp. 2.1-2.5 oraz 

kolejność zgłoszeń. 

http://www.ujk.edu.pl/
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9. W przypadku, gdy zakres pracy (zlecenia) zawarty w formularzy zgłoszeniowym  nie będzie 

pokrywał się możliwościami wykonawczymi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach (w zakresie zasobów kadrowych i/lub aparaturowych ), zgłoszenie takie zostanie 

odrzucone. 

10. Ostateczna decyzja dot. zakwalifikowania przedsiębiorstwa do udziału w projekcie zostanie 

przekazana droga elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Informacja ta 

zostanie również zamieszczona na stronie internetowej realizatora projektu. 

11. Rozstrzygnięcia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach są ostateczne i nie 

podlegają weryfikacji w ramach jakiejkolwiek instancji odwoławczej. 

 

§ 4 

 

Pomoc de  minimis 

 

1. Wsparcie świadczone w ramach projektu na rzecz Beneficjenta projektu w postaci badań 

naukowych oraz innych czynności o charakterze badawczym takich jak: ekspertyzy, analizy, 

opinie, raporty, publikacje, stanowi pomoc de minimis. 

2. W dniu podpisania umowy na wykonanie pracy badawczej zostanie wystawione dla 

przedsiębiorstwa zaświadczenie o uzyskanej w ramach Projektu pomocy de minimis. 

3. Przedstawiciel przedsiębiorstwa ma obowiązek potwierdzić odbiór zaświadczenia 

o udzieleniu pomocy de minimis na kopii zaświadczenia własnoręcznym podpisem.  

4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przechowywania zaświadczenia przez okres 10 lat od 

daty przyznawania pomocy, tj. daty zawarcia umowy na wykonanie pracy badawczej 

w ramach projektu.  

5. W przypadku  zmian wynikających z realizacji prac badawczych na zlecenie zmianie może 

ulec również wartość przyznanej pomocy de mini mis. 

6. Pomoc de minimis może być udzielona najpóźniej do dnia 30 czerwca 2014 r., co oznacza, 

że umowy dotyczące tej pomocy muszą być zawarte przed dniem 1 lipca 2014 r. przy czym 

realizacja umowy może odbywać się w późniejszym czasie. 

7. Pomoc de minimis może zostać udzielona, jeśli w bieżącym roku podatkowym oraz 

w dwóch poprzedzających go latach podatkowych Zamawiający otrzymał pomoc de mininis, 

której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega nie przekracza równowartości 

w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu 

drogowego równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego 

kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

8. Pomoc de minimis może być udzielana z pomocą publiczną lub wsparciem ze środków Unii 

Europejskiej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych, jeżeli łączna 

wartość pomocy nie przekroczy maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego 

przeznaczenia w przepisach prawa Unii Europejskiego. 

9. W przypadku niedotrzymania warunków dotyczących udzielania pomocy de minimis, 

Beneficjent Projektu zwraca całość uzyskanej pomocy wraz z odsetkami naliczanymi, jak 

dla zaległości podatkowych, od dnia uzyskania pomocy.  
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§ 5 

 

Termin realizacji usługi 

 

1. Termin świadczenia usługi dla przedsiębiorstwa ustalany będzie indywidualnie. Przy 

uwzględnianiu terminu usługi wzięte będą pod uwagę sugestie przedsiębiorstw oraz Uczelni.  

2. Usługi uruchamiane będą zgodnie z harmonogramem dostępnym u realizatora Projektu. 

 

 

§ 6 

Monitoring i kontrola świadczonych usług 

 

1. Beneficjent projektu zobowiązany będzie do udziału w badaniach dotyczących efektów udziału 

w projekcie, prowadzonych zarówno przez Realizatora, Instytucje Zarządzające i kontrolujące 

Projekt na bieżąco oraz po zakończeniu udziału w projekcie. 

2. Wszyscy Beneficjenci projektu mają obowiązek rzetelnego wypełniania dokumentów 

monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczanych przez Realizatora Projektu. 

§ 7 

Ograniczenia odpowiedzialności realizatora projektu 

 

1. Realizator nie gwarantuje osiągnięcia wszystkich przewidywanych efektów dla 

przedsiębiorstwa, związanych z realizacją usług określonych niniejszym Regulaminem. 

2. Realizator nie ponosi też odpowiedzialności z tytułu świadczonej usługi objętej niniejszym 

Regulaminem wobec osób trzecich . 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełniania zapisów Regulaminu w trakcie 

trwania Projektu m.in. w związku ze zmianami rozporządzeń i wytycznych dotyczących 

realizacji projektów z  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, dokumentami programowymi 

Programu Operacyjnego kapitał Ludzki oraz umową na wykonanie pracy badawczej, decyzje 

podejmuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w porozumieniu z Liderem 

projektu. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach tj. www. ujk.edu.pl . 

 


