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1. PODSTAWA PRAWNA
Niniejszy Standard określa przebieg realizacji usługi brokerskiej wykonywanej na rzecz firm z
sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)w ramach projektu „Region Otwarty na
Innowacje”, oraz zasady przyznawania wsparcia na jej realizację. Dokument został opracowany
na podstawie obowiązujących aktów prawnych. W przypadku zmiany przepisów Standard
będzie dostosowywany do wymogów prawa. Jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy tym
dokumentem a przepisami prawa, rozstrzygać należy na podstawie aktów prawnych.
Akty prawne:
1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28.12.2006, str. 5);
2) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88
Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214
z 09.08.2008, str. 3)
3) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
4) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr
220, poz. 1447, z późn. zm.) wraz z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy
wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.
1808, z późn. zm.);
5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.);
6) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
7) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759, późń. zm.);
8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń
o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53,
poz. 354 z późń. zm.);
9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz.
311);
10) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.
U. Dz.U. z 2010 Nr 239 poz. 1598 z póź. zm.)
11) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926, z późn. zm.)
12) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
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technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
13) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.
1365, z późn. zm)
14) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z
póź.zm)

2. DEFINICJE
Ilekroć w Standardzie jest mowa o:
Dofinansowaniu - należy przez to rozumieć wartość wsparcia udzielonego
Beneficjentowi ze środków publicznych, które to środki Realizator Projektu otrzymał
w formie dotacji celowej, o której mowa w art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach
publicznych oraz płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych.
Beneficjencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, który podpisał umowę o wyświadczenie na jego rzecz usługi brokerskiej.
Nieprawidłowości - należy przez to rozumieć wszelkie naruszenie prawa mające
miejsce na skutek działania lub zaniechania przedsiębiorcy, które naraziło lub mogło
narazić na szkodę budżet Programu finansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Biurze Projektu - należy przez to rozumieć biuro PPiK mieszczące się przy
ul. Mennica 6 w Bydgoszczy wraz z kadrą Projektu, która odpowiada za właściwy tryb
naboru przedsiębiorców do Programu, bezpośrednią obsługę Projektu, zawieranie
umów, monitoring i kontrolę świadczenia usługi brokerskiej.
Programie - należy przez to rozumieć program bezzwrotnego wsparcia
skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność
w województwie kujawsko-pomorskim, polegający na wyświadczeniu im usługi
brokerskiej w ramach Projektu „Region Otwarty na Innowacje”, realizowanego przez
„Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców.
Założeniach techniczno - ekonomiczne - należy przez to rozumieć dokument opisujący
rozwiązanie innowacyjne w zakresie nowych i/lub udoskonalonych produktów i/lub
procesów możliwych do wdrożenia w firmie, przygotowany przez brokera i pracownika
naukowego lub naukowo-dydaktycznego uczelni wyższej1. Dokument opisywać będzie

1

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 110 oraz 114 ) Pracownicy naukowodydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach:
1) profesora zwyczajnego - osoba posiadająca tytuł naukowy profesora;

3

tylko takie rozwiązania innowacyjne przy wdrożeniu, których niezbędne będzie
wykorzystanie laboratoriów uczelni wyższych doposażonych w ramach działania 5.4
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Brokerze innowacji – należy przez to rozumieć osobę wskazaną przez Realizatora
projektu pełniącą rolę pośrednika, którego zadaniem jest pomoc przedsiębiorcy w
znalezieniu odpowiedniej oferty partnera z sektora nauki.
Usłudze brokerskiej – należy przez to rozumieć wsparcie realizowane przez brokera na
rzecz przedsiębiorstw, którego celem jest zawiązanie porozumień o współpracy
pomiędzy uczelnią a MMŚP w pierwszym etapie, oraz przygotowanie założeń techniczno
– ekonomicznych w drugim etapie świadczenia usługi.
Sile wyższej2 - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń,
niezależnych od Beneficjenta, które zasadniczo utrudniają wykonywanie jego
zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent nie mógł przewidzieć i którym
nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.
Umowie - należy przez to rozumieć Umowę o świadczenie usługi brokerskiej w ramach
Programu stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Standardu.
Wsparciu - należy przez to rozumieć bezzwrotną pomoc udzieloną przedsiębiorcy w
postaci przygotowanych dla niego założeń techniczno – ekonomicznych, będącą pomocą
de minimis o wartości brutto równej sumie kosztów pracy brokera i pracownika
naukowo – dydaktycznego.
Dniu udzielenia wsparcia - należy przez to rozumieć dzień podpisania przez ostatnią ze
stron Umowy.
Okres trwałości - należy przez to rozumieć 3-letni okres trwałości liczony od daty
podpisania Karty wykonania doradztwa.
Trwałość Przedsięwzięcia Rozwojowego rozumiana jest zgodnie z art. 57
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
2) profesora nadzwyczajnego - osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł
naukowy profesora (w uczelni morskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona
także osoba posiadająca stopień naukowy doktora oraz najwyższy stopień morski);
3) profesora wizytującego - osoba będąca pracownikiem innej uczelni, posiadająca stopień naukowy
doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, z zastrzeżeniem art. 115 ust. 3;
4) adiunkta – osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora;
5) asystenta – osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.

Kodeks cywilny nie definiuje siły wyższej. Niemniej jednak w praktyce obrotu gospodarczego przyjęto,
że siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne (mające swoje źródło poza urządzeniami przedsiębiorstwa i/lub
Wykonawcy), nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia oraz takie, którego skutkom nie można było
zapobiec. Najczęściej podawanymi przykładami siły wyższej są zdarzenia związane z działaniami sił
przyrody, przypadki związane z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości czy działania władzy
państwowej.
2
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Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1260/1999 jako niepoddanie Przedsięwzięcia Rozwojowego tak zwanej znaczącej
modyfikacji:
a) modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub
powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub
podmiot publiczny; oraz
b) wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo
z zaprzestania działalności produkcyjnej.

3. PODSTAWE INFORMACJE O PROJEKCIE
1. Standard określa cel i zakres świadczenia usługi brokerskiej na rzecz firm z sektora
MMŚP, zasady jej organizacji, warunki uczestnictwa, kryteria i sposób wyboru brokerów
i firm, terminy, warunki udzielania wsparcia finansowego, a także pozostałe niezbędne
informacje.
2. Innowacyjność polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców jest zdecydowanie
niższa niż w większości krajów UE. Istotną barierą wzrostu innowacyjności tego sektora
jest brak współpracy przedsiębiorców ze sferą naukową. Projekt „Region Otwarty na
Innowacje” jest jednym z działań, zmierzających do usunięcia tej bariery. Projekt jest
kolejnym tego typu przedsięwzięciem, po projekcie „Kujawsko-Pomorskie – Region
Otwarty
na
innowacje”,
w
województwie
kujawsko-pomorskim,
który
w komplementarny sposób stara się rozwiązać problemy transferu wiedzy ze sfery
nauki do gospodarki. Projekt „Region Otwarty na Innowacje” daje możliwość
zwiększenia wykorzystania przez MŚP potencjału innowacyjnego jednostek naukowych
poprzez przygotowanie dokumentu z rozwiązaniem innowacyjnym do wdrożenia w
zakresie nowych i/lub udoskonalonych produktów i/lub procesów przez brokera i
personel naukowy.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy,
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
Okres realizacji Projektu: 01.10.2013- 31.05.2015
Liczba firm z sektora MMŚP objętych usługą brokerską – 9.
4. Pomoc na świadczenie usługi brokerskiej udzielana będzie na zasadzie bezzwrotnego
wsparcia w formie pomocy de minimis, które jest udzielane zgodnie z przepisami
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art.. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006,
str.5).
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5. Wsparcie w ramach Programu może być udzielone wyłącznie na przygotowanie
Założeń techniczno - ekonomicznych. Założenia muszą dotyczyć innowacji
technologicznych (produktowych i/lub procesowych).
Zgodnie z definicjami zawartymi w Podręczniku Oslo(wydanie trzecie) innowacja
produktowa to:
„Wprowadzenie na rynek wyrobu lub usługi, które są nowe lub istotnie ulepszone
w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod
względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego
oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.

Innowacja

produktowa może być wynikiem zastosowania nowej wiedzy lub technologii bądź nowych
zastosowań lub kombinacji istniejącej wiedzy i technologii. Innowacje produktowe
w zakresie usług polegają na wprowadzeniu znaczących udoskonaleń w sposobie
świadczenia usług, na dodaniu nowych funkcji lub cech do istniejących usług lub na
wprowadzeniu całkowicie nowych usług.”
Innowacja procesowa to:
„Wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych metod produkcji, dystrybucji i wspierania
działalności w zakresie wyrobów i usług. Metody produkcji to techniki, urządzenia
i oprogramowanie wykorzystywane do produkcji (wytwarzania) wyrobów lub usług.
Metody

dostawy

dotyczą

logistyki

przedsiębiorstwa

i

obejmują

urządzenia,

oprogramowanie i techniki wykorzystywane do nabywania środków produkcji,
alokowania zasobów w ramach przedsiębiorstwa lub dostarczania produktów końcowych.
Do innowacji procesowych zalicza się nowe lub znacząco ulepszone metody tworzenia
i świadczenia usług. Mogą one polegać na znaczących zmianach w zakresie sprzętu
i oprogramowania wykorzystywanego dla działalności usługowej lub na zmianach
w zakresie procedur i technik wykorzystywanych do świadczenia usług. Innowacje
procesowe

obejmują

także

nowe

lub

istotnie

ulepszone

techniki,

urządzenia

i oprogramowanie w działalności pomocniczej takiej jak zaopatrzenie, księgowość,
obsługa informatyczna i prace konserwacyjne.”
6. Usługa brokerska dofinansowana jest w 100% i stanowi pomoc de minimis dla firm.
7. Bezpośrednią obsługą Programu i Projektu zajmuje się Biuro Projektu mieszczące się
pod adresem:
ul. Mennica 6
6

85-112 Bydgoszcz
8. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Dyrektor Biura „Pracodawców
Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców. Rozstrzyganie spraw dotyczących, które nie
są uregulowane niniejszym Standardem pozostaje w gestii Kierownika Projektu.
9. Zapisy Standardu spełniają zasady równości dostępu i równości szans osób fizycznych
i prawnych ubiegających się o wsparcie w określonych Standardem formach.
10. Standard jest powszechnie dostępny – w Biurze Projektu oraz na stronie
internetowej Realizatora Projektu.
11. Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do zapoznania się ze Standardem.

4. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE
1. Uczestnikami Programu mogą być mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający
siedzibę lub oddział3 w województwie kujawsko – pomorskim. Jeżeli
przedsiębiorca posiada siedzibę poza województwem kujawsko –
pomorskim, to warunkiem koniecznym o ubieganie się o wsparcie w
Programie jest posiadanie oddziału w województwie kujawsko –
pomorskim od co najmniej 6 miesięcy przed datą podpisania Umowy.
2. Przez przedsiębiorcę należy rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [Dz. U. 2004 nr
173 poz. 1807 z późn. zm.], który uzyskał wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo uzyskał wpis do rejestru
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym zgodnie z rozdz. 3 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [Dz. U. 2004 nr 173
poz. 1807 rozdz. 2 art. 14 z późn. zm.].
3. Członek Pracodawców Pomorza i Kujaw Związku Pracodawców nie jest
wykluczony z udziału w Programie.
4. Z dofinansowania w ramach Programu wykluczeni są przedsiębiorcy, których
dotyczą wyłączenia w zakresie podmiotów i działalności wskazane w rozdz. 5
niniejszego Standardu.
5. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą konieczne
jest miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [Dz. U. 2004 nr 173
poz. 1807 art. 5 z późn. zm.] oddział oznacza wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część
działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym
miejscem wykonywania działalności. Oddział musi być wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3
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z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.].
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej zgodnie z art. 25 k.c. ”… jest miejscowość,
w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Jednocześnie zgodnie
z ustawą o ewidencji ludności [Dz. U. 2010 nr 217 poz. 1427 art. 24 i 25] „Obywatel
polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany
wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie. Obowiązek meldunkowy
polega na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego (…). Pobytem stałym jest
zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem
stałego przebywania.” W związku z powyższym koniecznym jest wykazanie się
zameldowaniem na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Weryfikacja kategorii mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego
przedsiębiorcy będzie odbywać się w oparciu o warunki określone w załączniku
I rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87
i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) [Dz. Urz. UE
L 214 z 09.08.2008r.].
7. Jeśli przedsiębiorstwo mające status mikro, małego lub średniego
przedsiębiorstwa zostanie przejęte przez przedsiębiorstwo duże i w związku
z tym stanie się przedsiębiorstwem związanym, bądź partnerskim,
automatycznie utraci status MSP z dniem przejęcia. W takim przypadku okres
dwóch lat obrachunkowych przewidzianych na zmianę statusu przedsiębiorstwa
nie ma zastosowania.
8. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
posiadających wspólność majątkową, bez znaczenia, czy osoby te działają na tych
samych rynkach, rynkach pokrewnych czy innych, charakter związku zachodzący
między tymi osobami – związek małżeński - przesądza o konieczności oceny
statusu MŚP, biorąc pod uwagę dane obydwu działalności gospodarczych osób
fizycznych. W związku z powyższym każdorazowo przy określaniu statusu MŚP
Wnioskodawców (dot. osoby fizycznej prowadzące działalność gospodarczą oraz
spółki osobowej), u których występuje brak rozdzielności majątkowej, należy
zbadać powiązania wynikające ze wspólności majątkowej i prowadzonej
działalności gospodarczej przez współmałżonka.
5. RODZAJE WYŁĄCZEŃ
1. Wyłączenia przedmiotowe
Wsparcie nie może być udzielone:
a) w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE)
nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
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produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000 r. str. 22;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198);
b) na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych
wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
c) w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych
wymienionych w załączniku I do Traktatu, w przypadkach gdy:
− wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów
zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez
podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą,
− udzielenie pomocy zależy od jej przekazania w części lub w całości
producentom surowców;
d) na działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej
lub państw trzecich, bezpośrednio związane z ilością wywożonych produktów,
tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami
bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
e) jeżeli byłoby uwarunkowane pierwszeństwem użycia towarów produkcji
krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
f) podmiotom prowadzącym działalność w sektorze węglowym;
g) na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego podmiotom
gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego
transportu towarowego;
h) podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, znajdującym się w trudnej
sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych 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).
2. Wyłączenia podmiotowe
Wsparcie nie może być udzielone przedsiębiorcy:
a) będącemu osobą fizyczną, jeżeli 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;
b) niebędącemu osobą fizyczną, jeżeli członek jego organów zarządzających bądź
wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa, o których mowa w pkt. a;
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c) który posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych;
d) który pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji
albo postępowania upadłościowego;
e) który naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Pracodawcami Pomorza i Kujaw
Związkiem Pracodawców - przez okres 3 lat od dnia rozwiązania tej umowy;
f)

będącemu podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania
z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi;

g) który jest osobowo lub kapitałowo powiązany z brokerem, pracownikiem jednostki
naukowej mającym przygotowywać Założenia Techniczno-Ekonomiczne lub
jednostką naukową go zatrudniającą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
uznaje się wzajemne powiązania polegające na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
− posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
− pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może
budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
h) który otrzymał wcześniej wsparcie w postaci wyświadczonej Usługi Brokerskiej w
ramach Programu,
i)

który otrzymał wcześniej wsparcie na Tymczasowe Zatrudnienie Wysoko
Wykwalifikowanego Personelu w ramach projektu „Region Otwarty na Innowacje”.

W celu potwierdzenia spełniania powyższych kryteriów przedsiębiorca składa stosowne
oświadczenia oraz zobowiązania w Umowie.
PPiK mogą odmówić udzielenia wsparcia Wnioskodawcy, jeżeli poweźmie uzasadnioną
wątpliwość co do prawidłowego jego wykorzystania. PPiK mogą odmówić udzielenia
wsparcia Wnioskodawcy, jeżeli prowadziłoby to do obejścia zasad udzielenia wsparcia,
w szczególności warunków podmiotowych, przeznaczenia, intensywności lub kwoty
wsparcia.

6. POMOC PUBLICZNA
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Wsparcie w ramach Programu stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie
z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art.. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28.12.2006, str.5).
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest
zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, przed podpisaniem
Umowy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji, niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących
w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na
pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (zakres tych informacji
oraz wzór formularza określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010
r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis).
Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia, pomoc de minimis może być udzielona
przedsiębiorcy, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de
minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich
lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro,
a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu 100.000 euro.
Równowartość kwoty pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych,
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy4.
Pomoc w ramach Programu nie może zostać udzielona, jeżeli przedsiębiorca otrzymał
pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się
do objęcia pomocą, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie
dopuszczalnej intensywności pomocy określonej w przepisach mających zastosowanie
przy udzielaniu pomocy publicznej innej niż de minimis.
Oświadczenia powyższe i dokumenty muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej.
4
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7. PRZEBIEG REALIZACJI USŁUGI BROKERSKIEJ
1. Usługa Brokerska realizowana jest w dwóch etapach.
2. Etap 1 składa się z następujących działań realizowanych przez Brokera:
a) Poszukiwanie i identyfikacja przedsiębiorców z sektora MMŚP
zainteresowanych podjęciem współpracy badawczo-rozwojowej
z
jednostkami naukowymi;
b) Ocena kwalifikowalności przedsiębiorcy do Programu;
c) Wstępne rozeznanie potrzeb rozwojowych przedsiębiorcy w zakresie
innowacji technologicznych (produktowych lub procesowych);
d) Pomoc w nawiązaniu kontaktu pomiędzy przedsiębiorcą a uczelnią. Uczelnia
musi być beneficjentem działania 5.4 RPO WK-P w zakresie zakupu
infrastruktury badawczej.
3. Następnym krokiem jest podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy
przedsiębiorcą a uczelnią. Porozumienie określać powinno zakres współpracy
badawczo-rozwojowej.
4. Po podpisaniu Porozumienia, o który mowa w pkt. 3, Broker z zachowaniem
procedury rozeznania rynku wyłania pracownika naukowo – dydaktycznego lub
naukowego uczelni do przygotowania Założeń Techniczno – Ekonomicznych w
części techniczno – technologicznej. Proponowany przez Brokera pracownik
musi uzyskać akceptację przedsiębiorcy i Biura Projektu. Brak akceptacji musi
być pisemnie umotywowany. W przypadku braku akceptacji przez, którąkolwiek
ze stron procedura wyłaniania zostaje powtórzona. Ostateczną akceptacją będzie
wpisanie jego nazwiska do Umowy. Wyłoniony pracownik nie może być
powiązany z Brokerem w rozumieniu zapisów pkt. 2g rozdz. 5.
5. Podsumowaniem etapu 1 Usługi Brokerskiej jest przygotowany przez Brokera
raport końcowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Standardu,
opisujący jego działania zrealizowane w etapie. Koniecznym załącznikiem do
raportu jest poświadczona przez przedsiębiorcę na zgodność z oryginałem kopia
Porozumienia o którym mowa w pkt. 3.
6. Etap 2 Usługi Brokerskiej składa się z następujących działań:

a) Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Brokerskiej pomiędzy przedsiębiorcą
a „Pracodawcami Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców. Umowy będą
zawierane na podstawie kolejności zawieranych Porozumień o współpracy, o
których mowa w pkt. 3, przez przedsiębiorców zrekrutowanych przez danego
Brokera. Umowa jest jednocześnie deklaracją przystąpienia przedsiębiorcy do
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Programu oraz zawiera wszelkie dane umożliwiające wypełnienie formularza
PEFS. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Standardu.
b) Opracowanie Założeń Techniczno – Ekonomicznych dotyczących innowacji
technologicznych (produktowych lub procesowych) możliwych do wdrożenia
u przedsiębiorcy, przy wdrożeniu których niezbędne będzie wykorzystanie
laboratoriów doposażonych w ramach działania 5.4 RPO WK-P. Wzór Założeń
Techniczno – Ekonomicznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
Standardu.
c) Przekazanie przez Brokera i pracownika uczelni Założeń Techniczno –
Ekonomicznych przedsiębiorcy. Przekazanie to poprzedzone jest prezentacją
możliwości wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji opisanych w
Założeniach Techniczno – Ekonomicznych.
7. Podstawą do rozliczenia Usługi Brokerskiej będzie podpisana przez
przedsiębiorcę Karta wykonania doradztwa, której wzór stanowi załącznik nr 4
do niniejszego Standardu.

8. NABÓR BROKERÓW
1. Zadaniem Brokera jest wyświadczenie 9 Usług Brokerskich składających się z etapu I
i etapu II zgodnie z zapisami rozdz. 7.
2. Broker musi spełniać następujące wymagania:
a) wykształcenie wyższe,
b) minimum 5 letni staż pracy,
c) minimum 2 letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych na rzecz
przedsiębiorców obejmujące innowacyjny rozwój,
d) znajomość zasad funkcjonowania sektora przedsiębiorstw oraz gospodarki,
e) znajomość lokalnego środowiska gospodarczego,
f) umiejętność oceny opłacalności przedsięwzięć związanych z wprowadzaniem w
firmach innowacji,
g) umiejętność tworzenia biznes planów,
h) znajomość Beneficjentów działania 5.4 RPO WK-P 2007 - 2013, którzy w jego
ramach zakupili infrastrukturę badawczą,
i) łatwość nawiązywania kontaktów,
j) praktyczna
umiejętność
komputerowymi.

posługiwania

13

się

biurowymi

aplikacjami

3. Potwierdzeniem wymaganego doświadczenia i umiejętności będzie wykazanie się
przez brokera realizacją minimum 5 usług doradczych na rzecz przedsiębiorców
obejmujące innowacyjny rozwój lub ocenę opłacalności przedsięwzięć związanych z
wprowadzaniem w firmach innowacji
4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zaproszenia kandydata na brokera, na
rozmowę kwalifikacyjną w celu weryfikacji jego doświadczenia i kwalifikacji.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji
niniejszego Standardu.
2. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany aktów prawnych
oraz wynikłe z nich różnice interpretacyjne.
3. Wnioskodawca zobowiązuje się do udostępnienia na pisemną prośbę Realizatora
Projektu wszelkich dokumentów pozostających w związku z udzielonym
wsparciem.
4. Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania postanowień zapisanych
w niniejszym Standardzie oraz zapisów zawartych w umowach w ramach
Projektu. Wnioskodawca ma obowiązek powiadomienia Biura Projektu
o wszystkich zmianach w danych przekazanych podczas procesu aplikacyjnego
nie później niż w terminie 7 dni od ich zaistnienia.

10. ZAŁĄCZNIKI DO STANDARDU
1.
2.
3.
4.

Wzór Umowy o świadczenie usługi brokerskiej.
Wzór raportu końcowego Brokera.
Wzór Założeń Techniczno-Ekonomicznych.
Formularz Karty wykonania doradztwa
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