
Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-294/18 

dla Poddziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW 

(TYP B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców) 

Zmiany obowiązują od 28 lutego 2019 r.  

Regulamin 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Lista wskaźników dla Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości w ramach RPO WD 2014-2020 

Schemat 1.3.B 
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rezultatu 
bezpośredni
ego 

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie [przedsiębiorstwa] 
 
Definicja wskaźnika:  
Number of enterprises receiving support in any form from 
Structural Funds (whether the support represents state aid or 
not).   

Enterprise: Organisation producing products or services to 
satisfy market needs in order to reach  profit. The legal form of 
enterprise may be various (self-employed persons, partnerships, 
etc.).  

Wersja robocza tłumaczenia:  

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w każdej formie z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (niezależnie czy 
wsparcie stanowi pomoc publiczną, czy nie).  
Przedsiębiorstwo - podmiot gospodarczy wytwarzający dobra lub 
usługi dla zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez rynek, w celu 
osiągnięcia zysku. Przedsiębiorstwa mogą przyjmować różne 
formy prawne (osoba fizyczna wykonująca działalność 
gospodarczą, spółki, itp.). Zgodnie z art. 1 Załącznika I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie [przedsiębiorstwa] 
 
Definicja wskaźnika:  
Number of enterprises receiving support in any form from Structural 
Funds (whether the support represents state aid or not).   

Enterprise: Organisation producing products or services to satisfy market 
needs in order to reach  profit. The legal form of enterprise may be 
various (self-employed persons, partnerships, etc.).  

Wersja robocza tłumaczenia:  

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w każdej formie z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (niezależnie czy wsparcie 
stanowi pomoc publiczną, czy nie).  
Przedsiębiorstwo - podmiot gospodarczy wytwarzający dobra lub usługi 
dla zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez rynek, w celu osiągnięcia 
zysku. Przedsiębiorstwa mogą przyjmować różne formy prawne (osoba 
fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, spółki, itp.). Zgodnie z art. 
1 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  



r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  

Sposób pomiaru:  

W przypadku, gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot , we 
wskaźniku należy ująć wartość „1”. W przypadku, gdy projekt jest 
realizowany przez partnerstwo podmiotów, w wartości 
wskaźnika należy ująć każdy z podmiotów wchodzących w skład 
partnerstwa.  

Wskaźnik „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie” 
występuje łącznie ze wskaźnikiem „Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie niefinansowe”. 

Wskaźnik „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie” 

występuje łącznie ze wskaźnikiem „Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie niefinansowe”. 

Uzasadnienie 

Zmiany w Regulaminie konkursu nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-294/18 polegają na: 

- doprecyzowaniu definicji wskaźnika rezultatu bezpośredniego: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [przedsiębiorstwa] 
 

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.  

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 2 do Regulamin konkursu nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-294/18 - Lista wskaźników dla Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości w ramach 
RPO WD 2014-2020, Schemat 1.3.B – tekst jednolity; 

 

 
 


