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Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu w ramach  

FPPRTE - Przedsiębiorcy 

CZĘŚĆ V: POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, 

POMOC DE MINIMIS 



POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (I) 

• Postępowania o udzielenie zamówień publicznych w ramach Projektu zostaną 

przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz 

zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie Projektu.  

 

• Operator Dotacji nadzoruje realizację projektów i kontroluje Beneficjentów w zakresie 

stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, w przypadku realizacji zamówień o wartości szacunkowej  powyżej  

14 000 EUR. 

 

• W celu zwiększenia przejrzystości i zapobieżenia korupcji sugeruje się, aby 

dokumenty przetargowe zawierały klauzulę antykorupcyjną.  

 

• Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnej dokumentacji 

dotyczącej przeprowadzanego zamówienia publicznego zgodnie z Wytycznymi 

dla Beneficjentów w ramach Funduszu Promocji Produktu 

Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego - Przedsiębiorcy. 
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POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (II) 

• W przypadku, gdy zgodnie z prawem, w celu wykonania niniejszej Umowy nie mają 

zastosowania przepisy prawa zamówień publicznych, Beneficjent jest zobowiązany 

wydatkować przyznane środki w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady 

terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasad 

uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych wykonawców. 

 

• W przypadku braku występowania na rynku co najmniej 3 potencjalnych dostawców 

towarów lub usług należy przedstawić stosowne oświadczenie w tej sprawie. 

 

• Wydatki poniesione niezgodnie z prawem zamówień publicznych lub w przypadku 

braku zachowania przez Beneficjenta zasad uczciwej konkurencji uznaje się za 

niekwalifikowalne, w szczególności za niekwalifikowane uznaje się dokonywanie 

transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. 
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POMOC DE MINIMIS (I) 

      Dotacja w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/ Tradycyjnego/ 

Ekologicznego – Przedsiębiorcy  udzielana jest w formie pomocy de minimis i może 

być przyznana jedynie do jej maksymalnych pułapów przysługujących 

Wnioskodawcy.  

 

      Operator Dotacji w dniu podpisania Umowy o dofinansowanie realizacji projektu  

z Beneficjentem FPPRTEP zobowiązany jest wydać mu zaświadczenie o udzielonej 

pomocy de minimis na podstawie właściwych przepisów prawa.  

 

 Kwestie pomocy de minimis regulują: 

 

• Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. W ramach tego 

rozporządzenia wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis 

otrzymanej przez Wnioskodawcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch 

poprzednich lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 

równowartość 200 tys. euro.  
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POMOC DE MINIMIS (II) 

 Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy przyznawanej podmiotom 

gospodarczym we wszystkich sektorach, z wyjątkiem: 

• pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach 

rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000; 

• pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji 

podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu; 

•  pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie 

przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych  

w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach: 

 

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

zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty 

gospodarcze objęte pomocą, 

b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości 

producentom surowców. 
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POMOC DE MINIMIS (III) 

  Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w 

sektorze produkcji rolnej. W ramach tego rozporządzenia wartość pomocy brutto 

łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez Wnioskodawcę w 

okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich latach kalendarzowych 

nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 7 500 Euro. 

  

       Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady 

de minimis dla sektora rybołówstwa. W ramach tego rozporządzenia wartość 

pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez 

Wnioskodawcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich 

latach kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 3 000 

euro. 
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Szczegółowe informacje zamieszczone: 

 

 
 

 Wytyczne dla beneficjentów Funduszu Promocji Produktu 

Regionalnego/ Tradycyjnego/Ekologicznego – Przedsiębiorcy, 

 

  umowa o dofinansowanie, 

 

 www.podkarpackiesmaki.pl 



Dziękujemy za uwagę 
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 

Rynek 16 II p.,  

35-064 Rzeszów 

tel./fax: 17 852 85 26 

e-mail: info@procarpathia.pl  

www.podkarpackiesmaki.pl 

www.procarpathia.pl 

http://www.podkarpackiesmaki.pl/
http://www.procarpathia.pl/

