Szkolenie / warsztat na temat zasad łączenia finansowanych ze środków europejskich
instrumentów bezzwrotnych i instrumentów finansowych oraz zróżnicowanych instrumentów
finansowych w ramach perspektywy 2014-2020 (unikanie problemu podwójnego finansowania)
Ramowy program szkolenia
Od 10.00

Poranna kawa, rejestracja

10.30-10.40

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, przedstawienie celu i zakresu warsztatów

10.40-11.30

Przedstawienie przepisów regulujących łączenie różnych form wsparcia w ramach
perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020:
- Przepisy Rozporządzenia Ogólnego (art. 38 ust. 7 i 8, art. 65 ust. 11);
- Wytyczne w sprawie łączenia różnych form wsparcia (Guidance for Member States on Art.
37 (7) (8) (9) CPR - Combination of support from a financial instrument with other
support);
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata
2014-2020 (podrozdziały 6.7, 6.19);
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczące programów COSME,
Horyzont 2020, EaSI.

11.30-12.00

Podstawowe kwestie dotyczące łączenia różnych form wsparcia ze środków EFSI:
- Zasady dotyczące kwalifikowalności a zasady dotyczące dopuszczalności pomocy
publicznej – odrębność obu rodzajów przepisów;
- Regionalna pomoc inwestycyjna (i inne rodzaje pomocy z określoną maksymalną
intensywnością wsparcia) a schematy oparte na pomocy de minimis i bez pomocy
publicznej – konsekwencje dla zasad łączenia;
- Udział własny odbiorcy ostatecznego w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej a
udział własny wymagany przez pośrednika finansowego. Konsekwencje dla zasad
łączenia.

12.00-12.45

Omówienie typowych sytuacji łączenia wsparcia oraz wskazanie i przedyskutowanie
dopuszczalnych i niedopuszczalnych form łączenia. Warsztaty, dyskusja:
- Prefinansowanie dotacji lub finansowanie udziału własnego ze środków
europejskich/krajowych środków publicznych w ramach projektu finansowanego
dotacyjnie;
- Finansowanie tego samego projektu inwestycyjnego za pomocą dotacji i instrumentu
finansowego lub dwóch różnych instrumentów finansowych;
- Korzystanie z dotacji lub dłużnych instrumentów finansowych przez spółkę, która
skorzystała z wejścia kapitałowego ze środków strukturalnych perspektywy 2014-2020;
- Łączenie instrumentów finansowych i dotacji udzielanych ze środków strukturalnych z
instrumentami finansowymi i dotacjami udzielanymi z krajowych środków publicznych.
- Inne dozwolone i niedozwolone formy łączenia wsparcia publicznego.

12.45-13.15

Przerwa kawowa

13.15-13.45

Analiza najbardziej prawdopodobnych form łączenia instrumentów w ramach RPO 2014-2020
i potencjalnych, związanych z tym problemów, dyskusja.

13.45-14.10

Sposoby kontroli wykorzystywania przez odbiorców ostatecznych łączenia instrumentów rola instytucji udzielających wsparcia w formie bezzwrotnej i w formie instrumentów
finansowych – dyskusja.

14.10-14.30

Możliwe działania edukacyjne i informacyjne wobec potencjalnych ostatecznych odbiorców,
mające minimalizować ryzyko naruszenia obowiązujących reguł – prezentacja i dyskusja.

14.30-14.45

Podsumowanie, zakończenie.
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