PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZMIANY W REGULAMINIE PROJEKTU
„Szkolenia i doradztwo dla branży turystycznej”
nr POKL.08.01.01-18-275/13
Z dniem 22.09.2014 Organizator – Stowarzyszenie B-4 wprowadza następujące zmiany w Regulaminie Projektu
„Szkolenia i doradztwo dla branży turystycznej” realizowanym w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry
gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie
rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 zmienia się § 1 pkt. 2 w zakresie postanowień ogólnych projektu i otrzymuje brzmienie:
1.

Projekt skierowany jest do kadry MMŚP z branży turystycznej, posiadających jednostkę organizacyjną na
terenie województwa podkarpackiego oraz ich pracowników (w rozumieniu Kodeksu Pracy) lub osób
świadczących usługi na postawie umowy agencyjnej, zlecenia lub innych umów o świadczenie usług, do
których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10.06.2014, zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy
publicznej w ramach POKL) w tym kadry zarządzającej, tj. 350 osób (140 K, 210 M), wykonujących pracę
w jednostce organizacyjnej na terenie województwa podkarpackiego. Projekt skierowany jest do osób, tj.:
a. kelnerzy i barmani oraz pracownicy mający pracować na tych stanowiskach,
b. właściciele i kadra zarządzająca.
 zmienia się § 1 pkt. 9 w zakresie użytych w Regulaminie terminów i otrzymuje brzmienie:









PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Projekt - projekt pod nazwą „Szkolenia i doradztwo dla branży turystycznej” realizowany na terenie
województwa podkarpackiego w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
w regionie, Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Beneficjent pomocy – mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, posiadające jednostkę organizacyjną
na terenie województwa podkarpackiego, działające w branży turystycznej, zakwalifikowane do udziału
w projekcie (zgodnie z niniejszym Regulaminem), które otrzymało pomoc de minimis.
Uczestnik Projektu – właściciel, kadra zarządzająca przedsiębiorstwem oraz delegowany przez
Beneficjenta pomocy pracownik (w rozumieniu Kodeksu Pracy) lub osoba świadcząca usługi na
postawie umowy agencyjnej, zlecenia lub innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 10.06.2014, zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w
ramach POKL).
Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
Pomoc de minimis - pomoc publiczna udzielona w oparciu o:
 Rozporządzenie Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.
Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.)
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (Dz.U. 2014 r., poz. 832)
Pomoc de minimis nie może zostać udzielona jednemu przedsiębiorstwu, które w bieżącym roku
podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych, otrzymało pomoc de minimis z
różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega,
przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku jednego przedsiębiorstwa
prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty
100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski,
obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. W przypadku, gdy jedno przedsiębiorstwo prowadzi, poza
działalnością w sektorze transportu drogowego towarów, inną działalność, w odniesieniu do której
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stosuje się pułap pomocy de minimis w wysokości 200 000 euro, wówczas pułap pomocy de minimis w
wysokości 100 000 euro stosuje się wyłącznie w odniesieniu do działalności w sektorze transportu
drogowego towarów, o ile zapewniono rozdzielenie organizacyjne obu działalności lub wyodrębniono
przychody i koszty w ramach prowadzonej działalności.
Numer programu pomocowego – SA.32222 (2011/X)
MMŚP - – sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, zgodnie z art. 104, 105 i 106 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze
zm.), spełniających warunki określone w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej
(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), z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw (tj. przedsiębiorstw, które nie spełniają kryteriów
małych i średnich przedsiębiorstw, o których mowa w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji
Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń
blokowych)).
Kwalifikacja przedsiębiorstwa jako mikro, małego lub średniego zależy od następujących zmiennych:
 liczby osób zatrudnionych,
 wielkości rocznego obrotu lub całkowitego rocznego bilansu,
 pułap zatrudnienia oraz pułapy finansowe powinny być obliczone zgodnie z załącznikiem nr I
do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia r. uznającym niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).
Mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów
euro,
3) pułap zatrudnienia oraz pułapy finansowe powinny być obliczone zgodnie z załącznikiem nr I
do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia r. uznającym niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).
Mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych
10 milionów euro,
3) pułap zatrudnienia oraz pułapy finansowe powinny być obliczone zgodnie z załącznikiem nr I
do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia r. uznającym niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).
Średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych
43 milionów euro,
3) pułap zatrudnienia oraz pułapy finansowe powinny być obliczone zgodnie z załącznikiem nr I
do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia r. uznającym niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).
Zgłaszający – mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo zgłaszające się do udziału w projekcie.
Umowa o dofinansowanie - umowa o dofinansowanie projektu „Szkolenia i doradztwo dla branży
turystycznej” zawarta pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Stowarzyszeniem B-4 z
siedzibą w Rzeszowie, ul. Zagłoby 7B, 35-304 Rzeszów.
Realizator/Realizator Projektu - Stowarzyszenie B-4 z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zagłoby 7B,
35-304 Rzeszów.
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Szkolenie/a - wsparcie udzielone Uczestnikom Projektu w postaci szkoleń, o których mowa
w § 3 pkt. 1.
Doradztwo - wsparcie udzielone Uczestnikom Projektu uczestniczącym w bloku szkoleniowo doradczym oraz doradztwo dla firm w postaci doradztwa indywidualnego, o którym mowa w § 3 pkt. 1
lit. b) i c).

 zmienia się § 2 pkt. 1 cel i założenia projektu i otrzymuje brzmienie:
1.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału 80 MMŚP z branży turystycznej z województwa
podkarpackiego (WP), poprzez wzrost poziomu wiedzy i umiejętności 90 %, tj. 315 pracowników, w tym
kadry zarządzającej z zakresu: kelner, barman, barista i z zakresu zarządzania; poprzez wdrożenia narzędzi
do zarządzania oraz przygotowanie do kategoryzacji obiektów w terminie do 30.06.2015 (315 os., w tym
126 kobiet (K), 189 mężczyzn (M)), tj. kadry zarządzającej MMŚP posiadających jednostkę organizacyjną
na terenie WP oraz ich pracowników (w rozumieniu Kodeksu Pracy) lub osób świadczących usługi na
postawie umowy agencyjnej, zlecenia lub innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 10.06.2014, zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w
ramach POKL), którzy wykonują pracę w jednostce na terenie WP.
 Zmienia się § 4 pkt. 1 dotyczący uczestników projektu i otrzymuje brzmienie:

1.

Grupę docelową projektu stanowi kadra 80 MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) z branży
turystycznej, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego, tj. 350 osób
(140K, 210M), pracowników (w rozumieniu Kodeksu Pracy) lub osób świadczących usługi na postawie
umowy agencyjnej, zlecenia lub innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 10.06.2014, zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach
POKL), w tym kadry zarządzającej MMŚP, wykonujących pracę w jednostce na terenie województwa
podkarpackiego. Projekt skierowany jest do osób, tj.:
a. kelnerzy i barmani oraz pracownicy mający pracować na tych stanowiskach,
b. właściciele i kadra zarządzająca.
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