
 

 
 

Wykaz najważniejszych zmian wprowadzonych do Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla 
Beneficjentów (Projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim przyjętych uchwałą nr 3112/2012 z dnia 18 

grudnia 2012r. (wersja nr 12) 
 

 

Lp. Miejsce w dokumencie Wprowadzona zmiana 
Podstawa/ 

uzasadnienie 

1. Punkt 1.2 , strona 6 

Dodano do spisu krajowych aktów 
prawnych Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 26 października 2012r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie przekazywania 
sprawozdań o udzielonej pomocy 
publicznej i informacji o nieudzielaniu 
takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji 
SHRIMP (Dz. U. poz. 1221). 

Uaktualnienie listy 
obowiązujących 
regulacji prawnych. 

2. 

Punkt 2.4, ppkt 11), strona 
12, 
Załącznik nr 3 ppkt 14, 
strona 59, 
Załącznik nr 31 

Dodano zapis dotyczący wyłączenia osób 
karanych zakazem dostępu do środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240, z późn. zm.) 

 

Pismo Instytucji 
Zarządzającej nr DZF-
I-82208(1)-53-PSz/12 
z 23 sierpnia 2012r. 

3. 

Punkt 2.4,strona 13 
Punkt 3.3, strona 23 
Przypis 10, strona 14, 
Przypis 13,14,15, strona 15, 
Przypis 16, strona 16, 
Przypis 17, strona 17, 
Przypis 23, strona 30, 
Przypis 24, strona 31, 
Przypis 26, strona 33, 
Przypis 27, strona 34. 

Zmiana zapisu z: 
Uwaga!!! Beneficjent pomocy rejestruje 
działalność gospodarczą dopiero po 
otrzymaniu ostatecznej informacji  
o przyznaniu jednorazowej dotacji 
inwestycyjnej, przy czym dzień rozpoczęcia 
działalności gospodarczej musi być 
tożsamy z dniem jej rejestracji. 
na 
Uwaga!!! Beneficjent pomocy rejestruje 
działalność gospodarczą dopiero po 
otrzymaniu ostatecznej informacji  
o przyznaniu jednorazowej dotacji 
inwestycyjnej, przy czym dzień rozpoczęcia 
działalności gospodarczej co do zasady 
powinien być tożsamy z dniem jej 
rejestracji. 

Zmiana podejścia do 
wymogu związanego  
z rejestracją 
działalności 
gospodarczej – 
złagodzenie 
wcześniejszych 
zapisów 

4. 
Punkt 2.4,strona 13, 
Punkt 3.3, strona 23 

Usunięcie zapisu: 
Brak spełnienia w/w warunku oznacza 
brak możliwości dalszego udziału w 
projekcie i tym samym usunięcie danej 
osoby z listy uczestników projektu. 

Usunięcie zapisu jest 
związane ze zmianą,  
o której mowa w pkt 5 
niniejszej tabeli   
i stanowi złagodzenie 
wcześniejszych 
zapisów 

5. 
Punkt 2.5.2, ppkt 12, 
strona 17, 
Punkt 4.2, strona 45 

Zmiana zapisów związanych z wejściem  
w życie rozporządzenia, o którym mowa  
w pkt 1 niniejszej tabeli, w tym 

Zmiana 
prawodawstwa 



Lp. Miejsce w dokumencie Wprowadzona zmiana 
Podstawa/ 

uzasadnienie 

wyszczególnienie podmiotów, których 
obowiązują zmienione przepisy. 

6. 
Punkt 3.1, strona 21, 
Załącznik nr 2a, ppkt 11, 
strona 54 

Dodano do listy wymaganych oświadczeń: 
oświadczenie o niekaralności zakazem 
dostępu do środków, o których mowa  
w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 

Dodanie nowego 
oświadczenia jest 
związane ze zmianą,  
o której mowa w pkt 4 
niniejszej tabeli. 

7. 
Punkt 3.3.1, ppkt 21,  
strona 27 

Usunięcie jako wymaganego załącznika 
kopii nadania numeru REGON 
Beneficjentom pomocy 

Zmiana wynika  
z zapisów ustawy 
deregulacyjnej 
(ustawa z dnia 25 
marca 2011r.  
o ograniczaniu barier 
administracyjnych dla 
obywateli  
i przedsiębiorców) 

8. Punkt 4.4, strona 46 

Dodano do form pomocy publicznej 
występujących w ramach Działania 6.2 
wsparcia pomostowego w postaci szkoleń  
i doradztwa. 

Doprecyzowanie 
istniejących zapisów 

9. Załącznik nr 6, strona 2 

Dodano do listy wymaganych załączników: 
sprawozdanie finansowe – bilans oraz 
rachunek zysków i strat za zamknięty 
ostatni kwartał lub uproszczone 
sprawozdanie finansowe – uproszczony 
bilans oraz rachunek zysków i strat za 
zamknięty ostatni kwartał w celu 
umożliwienia oceny sytuacji finansowej 
Beneficjenta pomocy. 

Zachowanie zgodności 
z zapisami pkt 3.4.2 
Wytycznych 

10. Załącznik nr 8, § 1 ust. 6  
Zmiana zapisów związanych z podjęciem 
działalności gospodarczej przez 
Beneficjenta pomocy. 

Doprecyzowanie 
istniejących zapisów 

11. Załącznik nr 8, § 2, ust. 3 

Zmiana zapisu z: 
Kwoty o których mowa w ust. 1 i 2 mogą 
ulec zmianie po końcowym rozliczeniu 
inwestycji. Zmiany te nie wymagają formy 
aneksu do niniejszej Umowy 
Na: 
Kwoty o których mowa w ust. 1 i 2 mogą 
ulec obniżeniu po końcowym rozliczeniu 
inwestycji. Zmiany te nie wymagają formy 
aneksu do niniejszej Umowy 

Doprecyzowanie 
istniejących zapisów – 
kwota dotacji nie 
może ulec 
zwiększeniu 

12. 
Załącznik nr 8, § 3, ust. 1 i 
2 

Dodanie zapisów związanych z okresem 
wydatkowania dotacji, w tym w 
szczególności zapisu stanowiącego, iż 
termin zakończenia rzeczowej inwestycji 
nie oznacza końcowego terminu 
obowiązywania Umowy na otrzymanie 
jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 

Doprecyzowanie 
istniejących zapisów 

13. Załącznik nr 8, § 4, ust. 8 

Dodanie zapisów zobowiązujących 
Beneficjenta pomocy do przedłożenia 
Beneficjentowi na jego żądanie  
i w terminie przez niego ustalonym oprócz 
dokumentów potwierdzających fakt 
prowadzenia działalności gospodarczej,  
w postaci oryginałów zaświadczenia  

Umożliwienia 
weryfikacji czy 
Beneficjent pomocy 
faktycznie prowadzi 
produkcję i/lub 
sprzedaż towarów 
i/lub świadczenie 



Lp. Miejsce w dokumencie Wprowadzona zmiana 
Podstawa/ 

uzasadnienie 

z Urzędu Skarbowego oraz  ZUS, innych 
dokumentów finansowo-księgowych, 
takich jak faktury, rachunki, wydruki z kasy 
fiskalnej, wydruki z podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów.  
 

usług 

14. Załącznik nr 8, § 5, ust. 1 

Zmiana zapisu z: 
Przedsiębiorca jest zobowiązany poddać 
się kontroli i monitoringowi uprawnionych 
organów w zakresie prawidłowości 
wydatkowania środków dotacji.  
Na: 
Przedsiębiorca jest zobowiązany poddać 
się kontroli i monitoringowi uprawnionych 
organów w zakresie prawidłowości 
wydatkowania środków dotacji. Kontrola, 
o której mowa w zdaniu poprzednim, może 
zostać przeprowadzona przez Beneficjenta 
w okresie 12 miesięcy opisanym w § 4 ust. 
7. W uzasadnionych przypadkach możliwe 
jest wydłużenie terminu, o którym mowa  
w zdaniu poprzednim.  

Umożliwienie 
Beneficjentowi 
kontroli 
prawidłowego 
wydatkowania 
środków również po 
okresie 12 
miesięcznego 
obowiązkowego 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

15. Załącznik nr 9, § 5, ust. 3 

Skrócenie terminu wnioskowania o zmianę 
Umowy na otrzymanie podstawowego 
wsparcia pomostowego z 30 dni na 14 dni 
liczonych przed dniem, w którym dana 
zmiana ma wejść w życie. 

Ujednolicenie zapisów 
Umowy na 
otrzymanie 
jednorazowej dotacji 
inwestycyjnej  
i Umowy na 
otrzymanie 
podstawowego 
wsparcia 
pomostowego 

16.  
Załącznik nr 15, przypisy nr 
52, 54, 58. 

Dodanie zapisu, zgodnie z którym  
w przypadku wnioskowania o wsparcie 
pomostowe załącznik jest wymagany tylko 
w sytuacji, gdy Beneficjent pomocy nie 
składał wcześniej wniosku o jednorazową 
dotację inwestycyjną. 

Doprecyzowanie 
istniejących zapisów 

17.  Załącznik nr 26 

Dodanie zapis, z którego wynika, iż 
Beneficjent (Projektodawca) musi 
przedstawić zasady dotyczące rozliczenia 
odzyskanego podatku VAT. 

Doprecyzowanie 
istniejących zapisów 

18. Załącznik nr 27, § 6 ust. 4 
Zmiana zapisu dotyczącego sposobu 
wyboru osób oceniających dany wniosek. 

Zwiększenie 
przejrzystości  
i bezstronności  
oceny wniosków  
o wsparcie finansowe. 

 
 
Opracowanie: 

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych /UMWO 

Referat Europejskiego Funduszu  Społecznego 

Joanna Piłat 
Opole, 03 stycznia 2013r. 
 

 


