
DECYZJE 

DECYZJA KOMISJI 

z dnia 18 grudnia 2012 r. 

w sprawie przyjęcia zasad zapewniających jednolitą weryfikację istnienia i statusu prawnego, 
a także zdolności operacyjnych i finansowych uczestników działań pośrednich wspieranych za 
pomocą dotacji zgodnie z siódmym programem ramowym Wspólnoty Europejskiej w zakresie 
badań, rozwoju technologicznego i demonstracji oraz siódmym programem ramowym 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych 

w dziedzinie jądrowej 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/838/UE, Euratom) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające 
zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych 
i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach 
siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania 
wyników badań (2007–2013) ( 1 ), w szczególności art. 16 ust. 4, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1908/2006 
z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczestnictwa 
przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych 
w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu 
ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz 
zasady upowszechniania wyników badań (2007–2011) ( 2 ), 
w szczególności art. 15 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją C(2007) 2466 z dnia 13 czerwca 2007 r. 
w sprawie przyjęcia zasad zapewniających jednolitą wery
fikację istnienia i statusu prawnego, a także zdolności 
operacyjnych i finansowych uczestników działań pośred
nich wspieranych za pomocą dotacji zgodnie z siódmym 
programem ramowym Wspólnoty Europejskiej w zakresie 
badań, rozwoju technologicznego i demonstracji 
(2007–2013) oraz siódmym programem ramowym 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) 
w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dzie
dzinie jądrowej (2007–2011) Komisja określiła zasady 

zapewniające jednolitą weryfikację istnienia i statusu 
prawnego, a także zdolności operacyjnych i finansowych 
uczestników działań pośrednich wspieranych za pomocą 
dotacji zgodnie z decyzją nr 1982/2006/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. doty
czącą siódmego programu ramowego Wspólnoty Euro
pejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego 
i demonstracji (2007–2013) ( 3 ) oraz decyzją Rady 
2006/970/Euratom z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącą 
siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty 
Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badaw
czych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej 
(2007–2011) ( 4 ) (zwanych dalej „zasadami”). 

(2) Przedmiotowe zasady opracowano w celu ustanowienia 
jasnych i przejrzystych ram, które mają być wdrażane 
w sposób jednolity przez wszystkie służby zaangażowane 
w zarządzanie dotacjami przyznanymi na podstawie 
decyzji nr 1982/2006/WE oraz decyzji 2006/970/Eura
tom. Celem tych zasad jest zapewnienie spójnego podej 
ścia we wszystkich programach ustanowionych na mocy 
tych decyzji oraz w okresie obowiązywania tych progra
mów, a zarazem w razie potrzeby pewnej elastyczności. 

(3) Zasady te należy zmodyfikować, tak aby sprecyzować 
pewne elementy oraz skodyfikować dotychczasową prak
tykę, m.in. definicje statusów/kategorii prawnych oraz 
przepisy dotyczące wymaganych dokumentów i daty 
wejścia w życie, przypadków niekompletnych, sprzecz
nych lub fałszywych deklaracji lub dokumentów potwier
dzających, przedstawiciela uprawnionego do reprezento
wania podmiotu prawnego, zmiany i przeglądu procesu 
zatwierdzenia oraz panelu zatwierdzającego. 

(4) Konieczne są zmiany tych zasad, aby zagwarantować 
spójne wdrażanie i wykładnię poprzez wprowadzenie 
szczegółowych przypadków. Ponadto konieczne jest 
rozbudowanie sekcji poświęconej środkom ochrony.
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( 1 ) Dz.U. L 391 z 30.12.2006, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 1. 

( 3 ) Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1. 
( 4 ) Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 60.



(5) Zasady te należy również uzgodnić z Traktatem o funk
cjonowaniu Unii Europejskiej. 

(6) W celu zapewnienia jasności i pewności prawa decyzję 
C(2007) 2466 należy zatem zastąpić, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zasady zapewniające jednolitą weryfikację istnienia i statusu 
prawnego, a także zdolności operacyjnych i finansowych 
uczestników działań pośrednich wspieranych za pomocą 
dotacji zgodnie z decyzją nr 1982/2006/WE, decyzją 
2006/970/Euratom oraz decyzją Rady 2012/93/Euratom ( 1 ) 
określa się w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Decyzja C(2007) 2466 traci moc. Odesłania do uchylonej 
decyzji odczytuje się jako odesłania do niniejszej decyzji. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 47 z 18.2.2012, s. 25.



ZAŁĄCZNIK 

SPIS TREŚCI 

Przedmowa 49 

Ogólny cel 50 

1. Weryfikacja istnienia i statusu prawnego/kategorii prawnej 51 

1.1. Zasady 51 

1.1.1. Poufność i ochrona danych 51 

1.1.2. Istnienie prawne 51 

1.1.3. Status prawny zgodnie z zasadami uczestnictwa w 7.PR (kategorie podmiotów prawnych) 51 

1.1.3.1. Definicje 52 

1.1.4. Wymagane dane i dokumenty 54 

1.1.5. Data wejścia w życie istnienia prawnego oraz statusu prawnego/kategorii prawnej 55 

1.2. Wdrażanie procesu weryfikacji istnienia prawnego i statusu prawnego/kategorii prawnej 55 

1.2.1. Przepisy dotyczące przypadków niekompletnych, sprzecznych lub fałszywych deklaracji lub doku
mentów potwierdzających 56 

1.2.2. Informacje dotyczące wyniku zatwierdzania i zatwierdzony „kod identyfikacyjny uczestnika” (PIC) 57 

1.2.3. Deklaracja poprawności podstawowych danych w formularzu przygotowania dotacji 57 

1.2.4. Przedstawiciel uprawniony do reprezentowania podmiotu prawnego (LEAR) 58 

1.2.5. Zmiana zatwierdzeń 58 

1.2.5.1. Zmiany zatwierdzeń z powodu błędu w początkowym zatwierdzeniu 58 

1.2.5.2. Zmiany zatwierdzeń z powodu zmiany istnienia prawnego i statusu prawnego/kategorii prawnej 58 

1.2.5.3. Zmiany metody obliczania kosztów pośrednich 58 

1.2.6. Kontrola administracyjna zatwierdzeń 59 

1.2.7. Panel zatwierdzający 60 

2. Weryfikacja zdolności operacyjnej 60 

2.1. Zasady 60 

2.2. Wdrożenie 60 

2.2.1. Na etapie składania wniosków 60 

2.2.2. Na etapie negocjacji 61 

3. Weryfikacja zdolności finansowej: zasady wdrożenia 61 

3.1. Zasady 61 

3.2. Uzasadnienie przeprowadzania zwięzłej analizy finansowej 62 

3.3. Kategorie podmiotów prawnych podlegających (lub wyłączonych z) weryfikacji ich zdol
ności finansowej 62 

3.4. Wymagane dane i dokumenty 63 

3.4.1. Osoby prawne 63

PL 29.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 359/47



3.4.2. Osoby fizyczne 64 

3.4.3. Pozostałe uwagi 65 

3.5. Kontrola zdolności finansowej 65 

3.5.1. Cel 65 

3.5.2. Zastosowane wskaźniki i istotna wartość 65 

3.5.3. Progi 66 

3.5.4. Szczególny przypadek osób fizycznych 66 

3.5.4.1. Zastosowane wskaźniki 67 

3.5.4.2. Progi 67 

3.6. Kontrola zdolności współfinansowania 67 

3.6.1. Cel 67 

3.6.2. Zastosowane wskaźniki i istotna wartość 67 

3.6.3. Progi 68 

3.6.4. Szczególny przypadek osób fizycznych 68 

3.6.4.1. Zastosowane wskaźniki 69 

3.6.4.2. Progi 69 

4. Weryfikacja zdolności finansowej: wnioski z analizy (kontroli) oraz ewentualne środki, które należy 
podjąć 69 

4.1. Ocena wyników zwięzłej analizy 69 

4.2. Działania, które należy podjąć w przypadku „słabego” wyniku 70 

4.2.1. Bardziej szczegółowa analiza finansowa 70 

4.2.1.1. W odniesieniu do osób prawnych 70 

4.2.1.2. W odniesieniu do osób fizycznych 71 

4.2.2. Środki ochrony 72 

4.3. Dodatkowe środki ochrony, w tym sankcje 73

PL L 359/48 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2012



PRZEDMOWA 

Zasady uczestnictwa w odniesieniu do 7.PR ( 1 ) (zasady uczestnictwa w 7.PR) stanowią, że „Komisja przyjmuje oraz 
publikuje przepisy służące zapewnieniu jednolitej weryfikacji istnienia, statusu prawnego i zdolności finansowej uczest
ników działań pośrednich. Komisja nie powtarza takiej weryfikacji, chyba że zmieniła się sytuacja danego uczestnika” ( 2 ). 

W niniejszym dokumencie określa się te zasady. Sporządzono go w oparciu o wymagania prawne zawarte w zasadach 
uczestnictwa w 7.PR oraz w rozporządzeniu finansowym ( 3 ) i związanych z nim przepisach wykonawczych ( 4 ). Doku
ment został przyjęty przez Komisję dnia 13 czerwca 2007 r. i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2007 r. do wszelkich 
właściwych działań pośrednich w ramach 7.PR. 

Zasady te dotyczą wszelkich działań pośrednich w ramach 7.PR w formie umowy o udzielenie dotacji WE lub Euratomu 
i będą stosowane przez służby wdrażające działania pośrednie w ramach 7.PR (Dyrekcje Generalne ds. Badań Naukowych 
i Innowacji oraz organy, którym powierzono te zadania) do daty wejścia w życie kolejnej wersji niniejszego dokumentu. 

Do kolejnych wersji dołączone zostaną historia zmian oraz porównanie do poprzedniej lub poprzednich wersji w celu 
wskazania zmian/aktualizacji oraz ułatwienia zrozumienia. 

Do zasad wprowadzono następujące istotne zmiany w celu wyjaśnienia kilku punktów w oparciu o dotychczasowe 
doświadczenie: 

— część 1 dotyczącą „Weryfikacji istnienia i statusu prawnego lub kategorii prawnej” zaktualizowano w odniesieniu do: 

— definicji statusów/kategorii prawnych, 

— przepisów dotyczących wymaganych dokumentów i daty wejścia w życie, 

— przepisów dotyczących przypadków niekompletnych, sprzecznych lub fałszywych deklaracji lub dokumentów 
potwierdzających, 

— przepisów dotyczących przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania podmiotu prawnego (LEAR), 

— przepisów dotyczących zmiany i przeglądu procesu zatwierdzenia, 

— przepisów dotyczących panelu zatwierdzającego, 

— części 3 i 4 dotyczące „Weryfikacji zdolności finansowej” zmieniono w sposób następujący: 

— sekcję 3.4 dotyczącą „Wymaganych danych i dokumentów” uzupełniono o szczegółowe przypadki, 

— odpowiednie sekcje dotyczące współczynników rentowności finansowej (sekcje 3.5.3 i 4.2.1) uzupełniono o defi
nicję wyjątkowych przypadków, 

— zmieniono sekcję 4.2.2 dotyczącą „Środków ochrony”. 

Ponadto wprowadzono następujące zmiany redakcyjne: 

— sekcje 1 i 3 zaktualizowano w odniesieniu do służb zatwierdzających ( 5 ) przeprowadzających weryfikację istnienia 
i statusu prawnego/kategorii prawnej, weryfikujących zgodność danych finansowych uczestnika oraz przeprowadza
jących zwięzłą analizę finansową,
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( 1 ) Zasady uczestnictwa w 7.PR WE – rozporządzenie (WE) nr 1906/2006. 
Zasady uczestnictwa w 7.PR EURATOM – rozporządzenie (Euratom) nr 1908/2006 oraz rozporządzenie Rady (Euratom) nr 139/2012 
z dnia 19 grudnia 2011 r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i szkół wyższych w działaniach 
pośrednich prowadzonych na podstawie programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz zasady upowszechniania 
wyników badań (2012–2013) (Dz.U. L 47 z 18.2.2012, s. 1). 
Zasady uczestnictwa w 7.PR WE i zasady uczestnictwa w 7.PR EURATOM są razem zwane dalej zasadami uczestnictwa w 7.PR (w 
szczególności w przypadku odniesień do artykułów, które w obu rozporządzeniach mają ten sam numer). 

( 2 ) Artykuł 16 ust. 4 zasad uczestnictwa w 7.PR WE i art. 15 ust. 4 zasad uczestnictwa w 7.PR EURATOM. 
( 3 ) Rozporządzenie finansowe – rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia 

finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1). 
( 4 ) Przepisy wykonawcze – rozporządzenie Rady (WE, EURATOM) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe 

zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie 
do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1). 

( 5 ) Służby zatwierdzające są ustanawiane przez Komisję w celu wsparcia służb odpowiedzialnych za ocenę wniosków, negocjowanie 
dotacji lub zarządzanie umowami o udzielenie dotacji, np. poprzez weryfikację istnienia i statusu prawnego/kategorii prawnej wnio
skodawców, rejestrowanie metody kalkulacji kosztów pośrednich zadeklarowanej przez wnioskodawcę oraz weryfikację danych finan
sowych przedstawionych przez wnioskodawcę.



— odniesienia do Systemu Indywidualnej Rejestracji zastępuje się odniesieniami do portalu uczestnika badań, 

— konieczne było wprowadzenie dalszych zmian redakcyjnych w celu uwzględnienia autonomii agencji wykonawczych 
i innych organów wdrażających 7.PR (odniesienia do służb Komisji zastępuje się odniesieniami do „służb wdrażają
cych 7.PR” w zakresie, w jakim zadania są wykonywane zarówno przez służby Komisji, jak i inne organy, którym 
powierzono zadania), 

— tekst uzgodniono z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

OGÓLNY CEL 

Niniejszy dokument odnosi się do zasad zapewniających jednolitą weryfikację: 

— istnienia prawnego, 

— statusu 7.PR, 

— zdolności operacyjnej, oraz 

— zdolności finansowej 

uczestnika 7.PR w celu zapewnienia realizacji określonego działania pośredniego (osiągnięcie oczekiwanych celów i wyni
ków) oraz ochrony interesów finansowych Unii. 

Podstawą podejścia przyjętego przez Komisję są następujące wytyczne opracowane w ramach kolejnych spotkań grupy 
roboczej składającej się z członków wszystkich Dyrekcji Generalnych zajmujących się badaniami naukowymi oraz oparte 
na silnym zamiarze uproszczenia i racjonalizacji zasad: 

— od wnioskodawców/uczestników będzie się żądać wyłącznie informacji ściśle wymaganych w ramach zasad uczest
nictwa w 7.PR bądź w ramach rozporządzenia finansowego lub przepisów wykonawczych do niego lub do celów 
zapewnienia niezbędnych statystyk (roczne sprawozdanie z działalności Komisji – por. artykuł 190 TFUE), 

— portal uczestnika badań (http://ec.europa.eu/research/participants/portal) ułatwia uczestnictwo podmiotów prawnych 
w kolejnych wnioskach dotyczących 7.PR. Dzięki portalowi uczestnika badań podmioty prawne muszą podać swoje 
podstawowe dane i oficjalne dokumenty tylko raz. Będą jednak zobowiązane do informowania służb zatwierdzających 
o wszelkich zmianach, również za pośrednictwem portalu uczestnika badań, 

— każdy zatwierdzony podmiot prawny musi wyznaczyć jedną osobę – przedstawiciela uprawnionego do reprezento
wania podmiotu prawnego (LEAR), który będzie upoważniony do zarządzania w trybie on-line informacjami praw
nymi i finansowymi podmiotu prawnego za pośrednictwem portalu uczestnika badań, 

— informacji wymaganych na etapie składania wniosków nie będzie się żądać po raz kolejny podczas negocjacji, 
podobnie jak na etapie składania wniosków nie będzie się wymagać tych informacji, które np. muszą zostać zwery
fikowane na etapie umowy o udzielenie dotacji, chyba że jest oczywiste, iż przedstawione informacje nie są już 
aktualne w momencie weryfikacji ( 1 ), 

— weryfikacja będzie polegać w jak największym stopniu na własnej deklaracji i samodzielnej weryfikacji ze strony 
wnioskodawców/uczestników. Aby to umożliwić, Komisja zagwarantuje, że będą oni mieli dostęp do jasnych infor
macji/instrukcji i wszelkich potrzebnych im narzędzi (np. do samodzielnej oceny ich rentowności finansowej). Wyniki 
otrzymane przy użyciu takich narzędzi dostarczają niewiążące wskaźniki; nie uprzedzają one wyników formalnej 
kontroli rentowności finansowej przeprowadzonej przez służby wdrażające 7.PR. Nieprawidłowości lub fałszywe 
deklaracje mogą doprowadzić do nałożenia kar finansowych lub kar administracyjnych w formie wykluczenia wnio
skodawców/uczestników z uczestnictwa w przyszłości,
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( 1 ) Bardziej szczegółowe informacje na temat roli i obowiązków LEAR znajdują się w sekcji 1.2.4.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal


— podczas gdy weryfikację prawną i operacyjną należy przeprowadzić odnośnie do każdego podmiotu, nie wszystkie 
podmioty podlegają weryfikacji zdolności finansowej. W sekcji 3.3 zawierającej „Schemat podejmowania decyzji 
dotyczący weryfikacji zdolności finansowej” przedstawiono szczegółowe informacje na temat warunków, które 
prowadzą do weryfikacji zdolności finansowej określonego podmiotu, 

— ze względu na wprowadzenie funduszu gwarancyjnego dla uczestników nie będzie się żądać od uczestników ani 
nakładać na nich żadnych dodatkowych gwarancji ani zabezpieczeń finansowych, takich jak zmniejszenie płatności 
zaliczkowych dla konkretnego uczestnika, rachunki powiernicze, rachunki zablokowane, gwarancje finansowe itp. 
Służby wdrażające 7.PR wzmocnią jednak kontrole ex post w celu zapewnienia prawidłowej realizacji działań pośred
nich w ramach 7.PR oraz ochrony interesów finansowych uczestników i Unii. 

1. WERYFIKACJA ISTNIENIA I STATUSU PRAWNEGO/KATEGORII PRAWNEJ 

1.1. Zasady 

1.1.1. Poufność i ochrona danych 

Wszelkie dane i dokumenty dotyczące weryfikacji prawnej i finansowej przekazane służbom zatwierdzającym 
należy traktować jako poufne i podlegające rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 
instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych ( 1 ). Wszelkie dane należy przetwarzać 
zgodnie z zasadami przejrzystości, proporcjonalności, bezstronności i legalności. 

1.1.2. Istnienie prawne 

Zgodnie z art. 4 zasad uczestnictwa w 7.PR dotację można przyznać jedynie istniejącemu podmiotowi praw
nemu, który: 

— złożył kwalifikowalny wniosek, korzystając z procedury określonej przez Komisję, oraz 

— nie znajduje się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 93 ust. 1, art. 94 i art. 96 ust. 2 lit. a) 
rozporządzenia finansowego. 

Zgodnie z art. 2 pkt 1) zasad uczestnictwa w 7.PR podmiot prawny oznacza każdą osobę fizyczną lub osobę 
prawną utworzoną na mocy prawa krajowego, obowiązującego w jej miejscu prowadzenia działalności, lub na 
mocy prawa unijnego lub prawa międzynarodowego, która posiada osobowość prawną oraz zdolność do 
czynności prawnych. 

1.1.3. Status prawny zgodnie z zasadami uczestnictwa w 7.PR (kategorie podmiotów prawnych) 

Zasady uczestnictwa w 7.PR (oraz, w określonych przypadkach, program prac i zaproszenie do składania 
wniosków) odnoszą się do różnych kategorii podmiotów prawnych. Różnice te są oparte głównie na statusie 
prawnym lub charakterze podmiotu prawnego. 

Zgodnie z kategorią lub kategoriami podmiotów prawnych, do której lub których należy dany podmiot prawny, 
może on mieć różne prawa i obowiązki ( 2 ), szczególnie w odniesieniu do: 

— praw w zakresie wkładu finansowego UE dla uczestnika (w tym jego maksymalnego poziomu finansowania), 

— kwestii, czy kontrola zdolności finansowej podmiotu prawnego będzie obowiązkowa, 

— kwestii, czy właściwy funkcjonariusz publiczny może poświadczać sprawozdanie lub sprawozdania finanso
we ( 3 ), 

— odpowiedzialności finansowej za realizację działania pośredniego (por. warunki wdrażania na podstawie 
funduszu gwarancyjnego dla uczestników).
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( 1 ) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1. 
( 2 ) Podmioty prawne uczestniczące w działaniu pośrednim w ramach 7.PR należy zakwalifikować do odpowiednich kategorii w odpo

wiednim czasie (najpierw na etapie negocjacji; następnie na etapie wdrożenia, przed dokonaniem jakiejkolwiek wpłaty, jeżeli w okresie 
sprawozdawczym w odniesieniu do projektu dojdzie do zmiany) w celu ochrony interesów uczestników i Unii oraz uniknięcia 
opóźnień we wdrożeniu lub dublowania na różnych etapach procedury lub procedur. 

( 3 ) Służby wdrażające 7.PR mogą wymagać udostępnienia metodyki audytu zastosowanej przez właściwego funkcjonariusza publicznego 
do obliczenia kosztów kwalifikowalnych.



Główne kategorie podmiotów prawnych, które należy zidentyfikować, są następujące ( 1 ): 

Osoba fizyczna ( 1 ) 

Osoba prawna 

Organ publiczny 

Zysk Organ publiczny o charakterze niezarobkowym 

Organ publiczny o charakterze zarobkowym 

Organizacja 
międzynarodowa 

Stanowiąca przedmiot europejskiego zainteresowa
nia 

Inna 

Instytucja szkolnictwa średniego i wyższego 

Organizacja badawcza 

Przedsiębiorstwo MŚP 

Inne niż MŚP 

( 1 ) Osoba fizyczna może kwalifikować się jako przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 
2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36), 
np. jeżeli prowadzi działalność na własny rachunek i ma numer VAT. 

Weryfikacja kryteriów kwalifikowalności, które są wprowadzane w ramach konkretnych programów finanso
wania lub konkretnych zaproszeń do składania wniosków, również będą stanowić część działania w zakresie 
kwalifikowania do kategorii ( 2 ). 

Z zasady, jeżeli podmiot prawny można zakwalifikować do różnych kategorii, służby zatwierdzające rozważą 
kategorię najbardziej odpowiednią dla tego podmiotu prawnego pod względem praw lub obowiązków ( 3 ). 

Nawet jeżeli uczestnik utraci status/kategorię organu publicznego o charakterze niezarobkowym, instytucji 
szkolnictwa średniego lub wyższego, organizacji badawczej lub MŚP, zachowa on korzyści wynikające z tego 
statusu związane z podpisanymi umowami o udzielenie dotacji przez cały okres trwania (chyba że można 
wykazać, iż status/kategoria zostały przyznane na podstawie fałszywych deklaracji lub deklaracji celowo zmani
pulowanych wyłącznie w celu uzyskania dotacji w ramach 7.PR). W każdym przypadku wystąpienia takiej 
zmiany uczestnicy muszą jednak poinformować o tym fakcie służby zatwierdzające. Jeżeli uczestnik podpisze 
kolejną umowę o udzielenie dotacji po utraceniu odpowiedniego statusu, nie będzie się on kwalifikował do 
posiadania tego statusu. 

1.1.3.1. D e f i n i c j e 

1) „Organ publiczny” zgodnie z art. 2 pkt 13) zasad uczestnictwa w 7.PR WE oraz art. 2 pkt 12) zasad 
uczestnictwa w 7.PR EURATOM oznacza każdy podmiot prawny ustanowiony w tej formie na podstawie 
prawa krajowego, a także organizację międzynarodową. „Ustanowiony jako organ publiczny na podstawie 
prawa krajowego” oznacza 

1) włączony jako organ publiczny do formalnego aktu utworzenia lub uznany za organ publiczny na 
podstawie prawa krajowego; oraz 

2) podmiot prawa publicznego. 

Organy publiczne mogą jednak działać i podlegać prawu prywatnemu w ramach niektórych lub większości 
ich działań. Podmiot prawny ustanowiony na podstawie prawa prywatnego do zadań z zakresu usług 
publicznych nie jest uważany za organ publiczny na podstawie zasad uczestnictwa w 7.PR.
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( 1 ) Jak określono w art. 2 zasad uczestnictwa w 7.PR WE oraz w art. 2 zasad uczestnictwa w 7.PR EURATOM oraz zgodnie z odniesie
niami w art. 32 ust. 5 i art. 33 ust. 1 zasad uczestnictwa w 7.PR WE i zasad uczestnictwa w 7.PR EURATOM. 

( 2 ) Nawet jeżeli wnioskodawca nie kwalifikuje się do uczestnictwa w działaniu pośrednim, nie prowadzi to automatycznie do niekwali
fikowalności wniosku: w takim przypadku (niekwalifikowalność jednego uczestnika lub kilku uczestników) wniosek jest niekwalifiko
wany tylko wtedy, jeżeli nie spełnia kryteriów kwalifikowalności zawartych w zasadach uczestnictwa, programie prac i zaproszeniu. 
Przykłady: w ramach działań koordynujących i wspierających ERA-NET uczestnictwo zostanie ograniczone do określonych rodzajów 
podmiotów prawnych (organy krajowe, takie jak ministerstwa lub władze regionalne, agencje wykonawcze tych organów krajowych 
itd.); w zaproszeniu do składania wniosków o projekty realizowane w ramach współpracy można ograniczyć uczestnictwo do 
określonego rodzaju podmiotów prawnych, np. MŚP lub organizacji obywatelstwa społecznego. 

( 3 ) Podmioty prawne należące do kilku kategorii zostaną jako takie zarejestrowane, szczególnie do celów statystycznych.



2) „Organ publiczny o charakterze niezarobkowym” (art. 32 ust. 5 oraz art. 33 ust. 1 zasad uczestnictwa 
w 7.PR) oznacza każdy podmiot prawny, który spełnia łącznie warunki bycia „organem publicznym” i „orga
nizacją o charakterze niezarobkowym”. 

3) „Organizacja o charakterze niezarobkowym” oznacza podmiot prawny, który ze względu na swoją formę 
prawną ma charakter niezarobkowy, lub który ma prawny lub ustawowy obowiązek niewypłacania zysków 
swoim udziałowcom lub indywidualnym członkom. Decyzji zarządu, jednostek stowarzyszonych, zaintere
sowanych stron, członków lub reprezentantów organizacji w odniesieniu do podziału zysku nie uważa się za 
elementy wystarczające do dowiedzenia niezarobkowego charakteru podmiotu. 

4) „Organizacja badawcza” zgodnie z art. 2 pkt 7) zasad uczestnictwa w 7.PR WE oraz art. 2 pkt 7) zasad 
uczestnictwa w 7.PR EURATOM oznacza podmiot prawny ustanowiony jako organizacja o charakterze 
niezarobkowym, którego jednym z głównych celów jest prowadzenie działalności w zakresie badań lub 
rozwoju technologicznego. Zastosowanie ma definicja „organizacji o charakterze niezarobkowym” przedsta
wiona w pkt 3) powyżej. Samego faktu finansowania działań badawczych przeprowadzanych przez inne 
podmioty, rozpowszechniania wiedzy i promowania lub koordynacji działań badawczych nie uznaje się za 
działania badawcze w rozumieniu tej definicji. 

5) „Instytucja szkolnictwa średniego i wyższego” oznacza podmiot prawny uznany za taki podmiot przez 
krajowy system edukacji i będący organem publicznym lub prywatnym. 

6) „MŚP” zgodnie z art. 2 pkt 14) zasad uczestnictwa w 7.PR WE oraz art. 2 pkt 13) zasad uczestnictwa w 7.PR 
EURATOM oznacza mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia 
2003/361/WE ( 1 ). 

a) Zgodnie z art. 1 załącznika do zalecenia 2003/361/WE za przedsiębiorstwo uważa się każdy podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności 
osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną 
działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą. 

b) Zgodnie z art. 2 ust. 1 załącznika do zalecenia 2003/361/WE do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracow
ników (wyrażone w rocznych jednostkach roboczych zdefiniowanych w art. 5 zalecenia) i których roczny 
obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR. 

c) Oprócz definicji określonych w zaleceniu 2003/361/WE zastosowanie mają następujące definicje: 

(i) podmiot prawny uznaje się za prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli dowiedzie, że jest zaanga 
żowany w jakąkolwiek formę handlu lub działalności prowadzonej na danym rynku za wynagrodze
niem lub w charakterze odpłatnym. Zasadniczo każdy rodzaj działalności obejmującej oferowanie 
towarów lub usług na danym rynku stanowi działalność gospodarczą; 

(ii) za działalność gospodarczą nie uznaje się następujących rodzajów działalności: 

1) rodzajów działalności, które nie wiążą się z jakąś formą kompensaty pieniężnej; lub 

2) rodzajów działalności, dla których nie ma określonego/bezpośredniego rynku; lub 

3) rodzajów działalności, w odniesieniu do których generowany dochód nie jest odrębny od dochodu 
osobistego ich członków lub zainteresowanych stron. 

d) W odniesieniu do nieautonomicznych MŚP (przedsiębiorstwa partnerskie i przedsiębiorstwa powiązane, 
jak określono w art. 3 ust. 2 i 3 załącznika do zalecenia 2003/361/WE), czyli MŚP, które są własnością 
lub są kontrolowane przez inne przedsiębiorstwa („przedsiębiorstwa działające na rynku wyższego szczeb
la”) lub które posiadają lub kontrolują inne przedsiębiorstwa („przedsiębiorstwa działające na rynku 
niższego szczebla”), w celu określenia, czy przedsiębiorstwo spełnia kryteria kwalifikowania się jako 
MŚP, powinno się korzystać z danych dla przedsiębiorstw działających na rynku wyższego szczebla 
i przedsiębiorstw działających na rynku niższego szczebla zgodnie z art. 6 ust. 2–4 zalecenia 
2003/361/WE. 

e) Zgodnie z art. 4 ust. 2 załącznika do zalecenia 2003/361/WE utrata statusu MŚP następuje wyłącznie po 
przekroczeniu pułapów określonych w art. 2 zalecenia w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunko
wych. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli MŚP zostaje połączone z większą grupą lub nabyte przez nią, 
w którym to przypadku MŚP traci swój status natychmiast w dniu transakcji.

PL 29.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 359/53 

( 1 ) Zob. też http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_pl.htm.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_pl.htm


Zatem w przypadku wnioskodawców, którym odmówiono zatwierdzenia statusu MŚP z powodu przekro
czenia pułapów określonych w art. 2 zalecenia 2003/361/WE podczas ostatniego okresu obrachunko
wego, można zmienić decyzję o uznaniu, jeżeli wnioskodawcy ci dowiodą, że nie przekroczyli wspom
nianych pułapów w przedostatnim okresie obrachunkowym. Nie ma to zastosowania, jeżeli MŚP przekro
czyło progi w następstwie połączenia lub nabycia. 

1.1.4. Wymagane dane i dokumenty 

Wnioskodawcy, w zależności od ich formy prawnej, przedstawiają w ramach procesu zatwierdzania dokumenty 
potwierdzające (chyba że zostały przedstawione wcześniej i od tego czasu nie nastąpiły żadne zmiany), które 
potwierdzają: 

1) ich nazwę prawną; 

2) ich formę prawną, jeżeli są osobami prawnymi; 

3) ich adres urzędowy; domyślnie jest to adres siedziby zarządu w przypadku osób prawnych lub adres miejsca 
zwykłego pobytu w przypadku osób fizycznych. 

Dokumenty przyjmowane są we wszystkich językach urzędowych UE. Aby ułatwić pracę służb zatwierdzających, 
od wnioskodawców wymaga się przedłożenia nieoficjalnego tłumaczenia wspomnianych dokumentów. Doku
menty przedłożone w języku niebędącym językiem urzędowym UE ( 1 ) mogą nie zostać przyjęte, jeżeli nie 
towarzyszy im uwierzytelnione tłumaczenie wykonane przez akredytowany organ lub tłumacza. Dokumenty 
potwierdzające nie mogą być starsze niż 6 miesięcy. 

Podmioty prawne przedstawią w szczególności dokumenty potwierdzające wymienione poniżej. Akceptowana 
jest wersja elektroniczna wspomnianych dokumentów: 

a) podpisany formularz identyfikacji podmiotu prawnego ( 2 ); 

b) w odniesieniu do osób fizycznych: 

(i) czytelna kopia ważnego dowodu tożsamości lub paszportu; 

(ii) w odpowiednich przypadkach oficjalny dokument VAT; 

c) w odniesieniu do organów publicznych: 

(iii) kopię rozporządzenia, ustawy, dekretu lub decyzji ustanawiających dany podmiot prawny organem 
publicznym; lub w przypadku ich braku, jakikolwiek inny poświadczony dokument potwierdzający 
ustanowienie danego podmiotu organem publicznym; 

(iv) w odpowiednich przypadkach poświadczony dokument VAT. Jeżeli podmiot prawny nie jest zareje
strowany dla celów podatku VAT, służby zatwierdzające mogą wymagać dowodu zwolnienia z VAT; 

d) w odniesieniu do innych podmiotów prawnych: 

(v) kopia jakiegokolwiek poświadczonego dokumentu (np. dziennika urzędowego, rejestru handlowego itp.) 
podającego nazwę prawną i adres urzędowy wnioskodawcy oraz numer rejestracyjny nadany mu przez 
organy krajowe lub w zależności od państwa rejestracji, kopia jakiegokolwiek innego akceptowanego 
dokumentu prawnego; 

(vi) kopia zaświadczenia o rejestracji do celów VAT, we właściwym przypadku, oraz jedynie, gdy numer VAT 
nie pojawia się w poświadczonym dokumencie wspomnianym powyżej. Jeżeli podmiot nie jest zareje
strowany dla celów podatku VAT, wymagany jest dowód zwolnienia z VAT; 

e) w odniesieniu do MŚP: 

(vii) bilans roczny oraz rachunek zysków i strat za ostatni okres obrachunkowy; 

(viii) załączniki do wspomnianych sprawozdań finansowych, ze wskazaniem przedsiębiorstw działających na 
rynku niższego szczebla oraz działających na rynku wyższego szczebla w przypadku, gdy nie jest to 
ujęte w bilansie;
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( 1 ) Rozporządzenie nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz.U. L 17 z 6.10.1958, 
s. 385/58). 

( 2 ) EN: http://ec.europa.eu/budget/info_contract/legal_entities_en.htm.

http://ec.europa.eu/budget/info_contract/legal_entities_en.htm


(ix) oświadczenie dotyczące liczby zatrudnionych osób wyrażonej w rocznych jednostkach roboczych okre 
ślonych zgodnie z art. 5 zalecenia 2003/361/WE; 

(x) bilans i rachunek zysków i strat oraz ich załączniki w odniesieniu do ostatniego zatwierdzonego okresu 
obrachunkowego, a także liczba zatrudnionych osób w przedsiębiorstwach działających na rynku 
niższego szczebla oraz działających na rynku wyższego szczebla zgodnie z definicją w art. 6 zalecenia 
2003/361/WE; 

(xi) jak określono w art. 4 ust. 3 zalecenia 2003/361/WE w przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, 
których sprawozdania finansowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, przyjmowana jest deklaracja zawie
rająca ocenę dokonaną w dobrej wierze w trakcie roku obrotowego; 

(xii) jako środek dowodowy wskazujący, że mimo braku obrotów przedsiębiorstwo prowadzi działalność 
gospodarczą, mianowicie poprzez dokonywane inwestycje i prawdopodobny spodziewany zwrot, przyj
mowana jest deklaracja; 

(xiii) powyższe dokumenty potwierdzające można zastąpić oficjalnym zaświadczeniem wydanym przez 
władze publiczne lub właściwy organ w państwie członkowskim, w którym podmiot prawny ma 
swój adres urzędowy lub miejsce zwykłego pobytu, potwierdzającym, że dane przedsiębiorstwo jest 
MŚP w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE. Oświadczenie pod przysięgą lub formalne oświadczenie 
złożone przez wnioskodawcę przed organem wymiaru sprawiedliwości lub organem administracyjnym, 
notariuszem lub urzędnikiem sądowym w państwie pochodzenia nie będą akceptowane w miejsce 
wymaganych dokumentów potwierdzających. 

1.1.5. Data wejścia w życie istnienia prawnego oraz statusu prawnego/kategorii prawnej 

1) Data, od której Komisja uznaje istnienie prawne oraz status prawny/kategorię prawną za skuteczne (data 
wejścia w życie), jest datą, od której wchodzi w życie akt prawny o ustanowieniu lub rejestracji podmiotu 
prawnego. Przedmiotową datą jest następująca data, według hierarchii ważności: 

1) data rejestracji w urzędowym rejestrze danego państwa (np. rejestrze handlowym); 

2) data publikacji w krajowym dzienniku urzędowym; 

3) data prawnego złożenia aktu w rejestrze sądowym; 

4) data podpisania dokumentu przez strony. 

2) Jeżeli nie istnieje żaden akt o ustanowieniu lub rejestracji, podmiot prawny uznaje się za istniejący od daty 
domyślnej. 

3) Data wejścia w życie statusu MŚP jest datą zamknięcia sprawozdań finansowych za okres obrachunkowy, 
którego dotyczy ocena statusu MŚP zgodnie z art. 4 ust. 2 załącznika do zalecenia 2003/361/WE (zob. sekcja 
1.1.3.1 pkt 6) lit. e) powyżej). W odniesieniu do nowo utworzonych przedsiębiorstw, których sprawozdania 
finansowe nie zostały jeszcze zamknięte, datą wejścia w życie jest data ich utworzenia. 

1.2. Wdrażanie procesu weryfikacji istnienia prawnego i statusu prawnego/kategorii prawnej 

Każdy podmiot prawny rejestruje swoje podstawowe dane administracyjne i prawne (takie jak nazwa prawna 
organizacji, jej adres urzędowy itp.) za pośrednictwem interfejsu strony internetowej portalu uczestnika. Rejest
racja jest konieczna tylko raz. Aby uniknąć podwójnej rejestracji, podczas każdego kolejnego uczestnictwa 
podmiotu prawnego należy stosować „kod identyfikacyjny uczestnika” (PIC) wydawany przy pierwszej rejestra
cji ( 1 ). 

Podmioty nieposiadające niezależnej osobowości prawnej uczestniczą w programie, stosując ten sam „kod 
identyfikacyjny uczestnika” (PIC), co podmiot prawny, od którego są zależne. Następujące podmioty można 
jednak zatwierdzić jako odrębne podmioty i nadać im odrębne PIC: 

1) ministerstwa lub inne organy władzy wykonawczej będące częścią administracji publicznej państwa, scen
tralizowanego lub federalnego, powiązane bezpośrednio z rządem zgodnie z oficjalnie opublikowaną struk
turą organizacyjną państwa;
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( 1 ) Tymczasowy PIC wydawany przy pierwszej rejestracji staje się ostateczny, gdy podmiot zostanie zatwierdzony. Podstawowe dane 
prawne i finansowe uczestników 7.PR są dostępne poprzez portal uczestnika badań (http://ec.europa.eu/research/participants/portal).

http://ec.europa.eu/research/participants/portal


2) wyspecjalizowane agencje założone przez organizacje międzynarodowe, w tym między innymi te wymienione 
w art. 43 ust. 2 przepisów wykonawczych; 

3) Wspólne Centrum Badawcze i jego delegatury. 

Na etapie składania wniosku nie wymaga się żadnych dokumentów potwierdzających, a służby wdrażające 7.PR 
nie przeprowadzają jakiejkolwiek weryfikacji danych. 

Zanim możliwe będzie podpisanie umowy o udzielenie dotacji podmioty muszą posiadać PIC, zarejestrowany 
i zatwierdzony w bazie danych Komisji. W tym celu, jeżeli nie uczyniono tego wcześniej, służby zatwierdzające 
muszą zweryfikować istnienie prawne oraz status prawny/kategorię prawną podmiotu na podstawie danych 
i dokumentów potwierdzających przedstawionych przez dany podmiot ( 1 ). Weryfikacja istnienia prawnego i przy
pisanie statusu prawnego/kategorii prawnej należy przeprowadzić po zarejestrowaniu się przez podmiot. Należy 
ją przeprowadzić wyłącznie wtedy, gdy podstawowe dane prawne (nazwa prawna, forma prawna i adres urzę
dowy) podmiotu są jasno wskazane i poparte wymaganymi dokumentami potwierdzającymi, pod warunkiem że 
żadne z nich nie są ewidentnie błędne, nieprawdziwe lub nieczytelne. 

W odniesieniu do podmiotów prawnych włączających się w działanie pośrednie lub w odniesieniu do jakich
kolwiek zmian osobowości prawnej uczestnika w trakcie realizacji tego działania pośredniego, które prowadzą 
do nowego zatwierdzenia podmiotu, poczynając od jego zarejestrowania się na portalu uczestnika, będzie 
stosowana ta sama procedura i będą wymagane te same dokumenty. 

Dokumenty potwierdzające, które mają udowodnić istnienie prawne oraz status prawny/kategorię prawną, należy 
przekazać służbom zatwierdzającym za pośrednictwem interfejsu strony internetowej portalu uczestnika lub 
poczty elektronicznej ( 2 ) przed upływem terminu określonego przez służby wdrażające 7.PR w zaproszeniu 
lub w ramach negocjacji. 

W przypadku samodzielnego zarejestrowania się z własnej inicjatywy służby zatwierdzające, prosząc o wyjaś
nienia i dokumenty potwierdzające, określą termin, przed którego upływem wnioskodawca musi udzielić odpo
wiedzi. Jeżeli wnioskodawca nie przedłoży, nie wyjaśni ani nie wypełni dokumentów potwierdzających we 
wskazanym terminie, służby zatwierdzające, uwzględniając wszelkie szczególne i uzasadnione okoliczności, 
zachowują prawo do odrzucenia samodzielnych rejestracji. 

O ile służby zatwierdzające weryfikują istnienie prawne wnioskodawcy, o tyle weryfikują one także, czy dany 
podmiot jest już zarejestrowany na portalu uczestnika badań lub w innej centralnej bazie danych Komisji 
Europejskiej zawierającej te same istotne informacje, i biorą te informacje pod uwagę ( 3 ). 

Po stwierdzeniu istnienia prawnego wnioskodawcy służby zatwierdzające na podstawie dokumentów potwier
dzających zweryfikują status prawny w ramach 7.PR oraz zidentyfikują kategorię, do której należy każdy 
podmiot prawny uczestniczący w działaniu pośrednim w ramach 7.PR. 

Po zweryfikowaniu istnienia prawnego oraz statusu prawnego/kategorii prawnej podmiotu służby zatwierdzające 
zweryfikują i zarejestrują metodę kosztu pośredniego deklarowaną przez wnioskodawcę. 

1.2.1. Przepisy dotyczące przypadków niekompletnych, sprzecznych lub fałszywych deklaracji lub dokumentów potwierdzających 

1) Zakłada się, że wszystkie dowody są prawdziwe i przedstawione w dobrej wierze. Do celów wyjaśnień służby 
zatwierdzające mogą wykorzystać wszelkie publicznie dostępne informacje. 

a) Jeżeli ustalenia nie potwierdzają deklaracji wnioskodawcy; 

b) jeżeli dowody przedstawione przez wnioskodawcę są nieczytelne, niekompletne lub niejednoznaczne; 

c) jeżeli wskazania sugerują niekompletne lub fałszywe deklaracje bądź inne nieprawidłowości,
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( 1 ) Sekwencja tych procedur weryfikacji zwana jest „zatwierdzaniem”. 
( 2 ) Na funkcyjną skrzynkę pocztową: REA-URF-Validation@ec.europa.eu. 
( 3 ) Jeżeli podmiot prawny podlega wykluczeniu zgodnie z art. 93 ust. 1 lit. a), b), c), d), e), art. 94 lub art. 96, podmiot ten będzie 

automatycznie wyłączony z uczestnictwa. Zob. także decyzja Komisji 2008/969/WE, Euratom z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
systemu wczesnego ostrzegania do użytku urzędników zatwierdzających Komisji oraz agencji wykonawczych (Dz.U. L 344 
z 20.12.2008, s. 125) i rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 1302/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie centralnej 
bazy danych o wykluczeniach (Dz.U. L 344 z 20.12.2008, s. 12).

mailto:REA-URF-Validation@ec.europa.eu


służby zatwierdzające informują wnioskodawcę i żądają przedstawienia dalszych wyjaśnień lub uzupełnienia 
złożonych dokumentów w rozsądnym terminie. 

2) W następujących przypadkach, tj. 

a) jeżeli wnioskodawca nie dostarczy wymaganych informacji; 

b) jeżeli dostarczając wymagane informacje, wprowadzi w błąd; 

c) jeżeli dokumenty potwierdzające są nieważne lub nieaktualne; 

d) jeżeli nadal występuje rażąca niezgodność między deklaracją wnioskodawcy a dokumentami potwierdza
jącymi, 

służby zatwierdzające podejmują następujące działania: 

(i) w przypadku gdy sytuacja dotyczy dowodu istnienia prawnego – odmawiają zatwierdzenia danego 
podmiotu prawnego; 

(ii) w przypadku gdy sytuacja dotyczy przyznania statusu prawnego/kategorii prawnej – zatwierdzają 
podmiot prawny zgodnie ze złożonymi dokumentami, a nie na podstawie deklaracji wnioskodawcy. 

3) W przypadku odmowy zatwierdzenia lub odmowy przyznania deklarowanego przez podmiot statusu praw
nego/kategorii prawnej służby zatwierdzające przekazują wnioskodawcy uzasadnienie odmowy i informują go 
o skutkach prawnych. 

4) W przypadku nieprawidłowości lub fałszywych deklaracji służby zatwierdzające informują danego urzędnika 
zatwierdzającego i w razie potrzeby Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). 

Nieprawidłowości lub fałszywe deklaracje mogą prowadzić do zastosowania kar finansowych lub kar admi
nistracyjnych w postaci wykluczenia wnioskodawców/uczestników z uczestnictwa w przyszłości, jak okre 
ślono w art. 96 rozporządzenia finansowego. 

1.2.2. Informacje dotyczące wyniku zatwierdzania i zatwierdzony „kod identyfikacyjny uczestnika” (PIC) 

Służby zatwierdzające informują w należyty sposób wnioskodawców o wyniku weryfikacji istnienia prawnego 
i przyznanym statusie prawnym/przyznanej kategorii prawnej. 

Każdy zatwierdzony podmiot otrzymuje unikalny, zatwierdzony dziewięciocyfrowy numer rejestracyjny – „kod 
identyfikacyjny uczestnika” (PIC) – który należy stosować w trakcie każdego uczestnictwa podmiotu w kolejnych 
wnioskach dotyczących 7.PR. 

1.2.3. Deklaracja poprawności podstawowych danych w formularzu przygotowania dotacji 

W trakcie negocjacji podstawowe dane administracyjne i prawne zarejestrowane przez podmiot prawny w portalu 
uczestnika zostaną automatycznie przesłane do formularza przygotowania umowy o udzielenie dotacji. 

Przedstawiciel prawny organizacji jest osobą uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji 
i podpisania umowy o udzielenie dotacji. Osoba ta musi: 

a) zweryfikować poprawność podstawowych danych administracyjnych i prawnych przedstawionych w formu
larzu przygotowania umowy o udzielenie dotacji jej organizacji; i jeżeli nie są one poprawne, poprosić o ich 
zmianę za pośrednictwem portalu uczestnika; 

b) złożyć honorowe oświadczenie, że wszystkie informacje przedstawione w formularzu przygotowania umowy 
o udzielenie dotacji jej organizacji są kompletne, dokładne i poprawne, złożyć oświadczenie, że nie znajduje 
się w którejkolwiek z sytuacji wymienionych w art. 93 ust. 1, art. 94 i art. 96 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 
finansowego, oraz złożyć podpis poświadczający powyższe w formularzu przygotowania umowy o udzielenie 
dotacji. Służby wdrażające 7.PR mogą zażądać dokumentów potwierdzających dotyczących przedstawicieli 
prawnych osób prawnych wspomnianych w niniejszej sekcji.
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1.2.4. Przedstawiciel uprawniony do reprezentowania podmiotu prawnego (LEAR) 

Po zatwierdzeniu podmiotu prawnego przedstawiciel prawny wyznacza przedstawiciela uprawnionego do repre
zentowania podmiotu prawnego (LEAR), który będzie osobą oficjalnie wyznaczoną do kontaktów, uznaną przez 
służby zatwierdzające i upoważnioną do składania wniosków o zmianę danych podlegających zatwierdzeniu, na 
podstawie stosownych dokumentów potwierdzających. W tym celu przedstawiciel prawny przesyła służbom 
zatwierdzającym – pocztą zwykłą lub elektroniczną – właściwie podpisany i opatrzony pieczęcią formularz 
ustanowienia LEAR. Ustanowienie LEAR jest obowiązkowe. Status osoby wyznaczonej jako LEAR jest funkcją 
administracyjną, która może, lecz nie musi być odrębna od statusu przedstawiciela prawnego danego podmiotu. 

Bezzwłocznie po zarejestrowaniu w centralnej bazie danych LEAR staje się osobą oficjalnie wyznaczoną do 
kontaktów ze służbami zatwierdzającymi we wszystkich kwestiach związanych z danymi prawnymi i finanso
wymi oraz statusem prawnym/kategorią danego podmiotu w ramach 7.PR. LEAR ma także dostęp do interne
towego narzędzia stworzonego w tym celu na portalu uczestnika badań i musi pilnować, aby zatwierdzone 
informacje dotyczące danego podmiotu pozostawały aktualne. Osoba ta informuje służby zatwierdzające o wszel
kich zmianach danych prawnych lub statusu prawnego/kategorii prawnej danego podmiotu niezwłocznie po 
nastąpieniu takiej zmiany. Na żądanie przedstawia ona także dane finansowe danego podmiotu. 

W przypadku takich zmian danych prawnych lub statusu prawnego/kategorii prawnej LEAR wnioskuje o zmianę 
wcześniejszego zatwierdzenia na podstawie prawnych lub finansowych dokumentów potwierdzających. 

1.2.5. Zmiana zatwierdzeń 

Wnioski o zmianę wcześniejszego zatwierdzenia będą przyjmowane jedynie w przypadku, gdy złoży je LEAR. 
Jeżeli jeszcze nie ustanowiono LEAR, aby można było rozpocząć rozpatrywanie wniosku o zmianę, konieczne 
jest uprzednie dokonanie tego ustanowienia. 

1.2.5.1. Z m i a n y z a t w i e r d z e ń z p o w o d u b ł ę d u w p o c z ą t k o w y m z a t w i e r d z e n i u 

Przedmiotowe zmiany rejestruje się z mocą wsteczną, przy czym za datę wejścia w życie uznaje się datę 
początkowego zatwierdzenia. 

W takich przypadkach i jeżeli uzna się to za konieczne, można jednak wdrożyć inne środki ochrony, tj. 
wymienione w sekcji 4.2.2. Jeżeli zmiana dotyczy błędu przypisywanego służbom zatwierdzającym, urzędnik 
zatwierdzający z właściwych służb wdrażających 7.PR może odstąpić od nadania zmianie mocy wstecznej, gdy 
jest to należycie uzasadnione i zgodne z zasadami należytego zarządzania finansami i proporcjonalności. 

1.2.5.2. Z m i a n y z a t w i e r d z e ń z p o w o d u z m i a n y i s t n i e n i a p r a w n e g o i s t a t u s u p r a w n e g o / 
k a t e g o r i i p r a w n e j 

Służby zatwierdzające kodują datę wejścia w życie zmiany istnienia prawnego lub statusu prawnego/kategorii 
prawnej podmiotu prawnego, którą określa termin, z jakim ważny staje się akt wprowadzający zmianę, chyba że 
warunki określone w tym akcie przewidują inną datę. W odniesieniu do MŚP data wejścia w życie zmiany 
statusu jest datą zamknięcia okresu obrachunkowego, na którym opiera się zmiana statusu i który ustalono 
zgodnie z zasadami określonymi w sekcji 1.1.3.1 pkt 6) lit. e) powyżej. 

1.2.5.3. Z m i a n y m e t o d y o b l i c z a n i a k o s z t ó w p o ś r e d n i c h 

Służby zatwierdzające uwzględniają zmiany metody obliczania kosztów pośrednich deklarowanej przez danego 
uczestnika zgodnie z zasadami określonymi w art. II.15 wzoru umowy o udzielenie dotacji. 

Koszty pośrednie są tymi pośrednimi kosztami kwalifikowalnymi, których uczestnik nie może zidentyfikować 
jako bezpośrednio przypisywanych do projektu, ale które można zidentyfikować i uzasadnić w ramach jego 
systemu rachunkowości jako ponoszone w bezpośrednim związku z pośrednimi kosztami kwalifikowalnymi 
przypisywanymi do projektu. Można je zidentyfikować zgodnie z metodami określonymi w art. II.15 ust. 2 
wzoru umowy o udzielenie dotacji ( 1 ). 

Można wyróżnić następujące sytuacje dotyczące zmian metody obliczania kosztów pośrednich ( 2 ): 

wszelkie wnioski o zmianę metody obliczania kosztów pośrednich powinny być należycie uzasadnione zmianą 
statusu prawnego lub systemu rachunkowości uczestnika, lub błędem popełnionym podczas negocjacji doty
czących pierwszego projektu, w którym uczestniczy dany podmiot prawny.
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( 1 ) Szczegółowe warunki zastosowania przedmiotowych metod obliczania kosztów pośrednich i rozróżnienia między kosztami bezpośred
nimi a pośrednimi określono w załączniku II część B sekcja 1 stosownego wzoru umowy o udzielenie dotacji, w szczególności w art. 
II.15 (ogólny wzór umowy o udzielenie dotacji w ramach siódmego programu ramowego, wzór umowy o udzielenie dotacji ERBN 
i wzór umowy o udzielenie dotacji Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych są dostępne na stronie internetowej: http://cordis. 
europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html#standard_ga i w Przewodniku po kwestiach finansowych związanych z działaniami 
pośrednimi w ramach 7.PR ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf). 

( 2 ) Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zob. Przewodnik po zmianach dotyczących umów o udzielenie dotacji w ramach 7.PR, 
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf.

http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html#standard_ga
http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html#standard_ga
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf


Wnioskując o zmianę metody obliczania kosztów pośrednich, dany uczestnik oświadcza, że przeczytał i akceptuje 
zasady dotyczące wyboru metody obliczania kosztów pośrednich (art. II.15 wzoru umowy o udzielenie dotacji). 

1) Zmiany statusu prawnego danego uczestnika 

Jeżeli status prawny uczestnika skutkuje nabyciem statusu/kategorii organu publicznego o charakterze nieza
robkowym, instytucji szkolnictwa średniego i wyższego, organizacji badawczej lub MŚP, dany uczestnik może 
wnioskować o zastosowanie stawki zryczałtowanej w wysokości 60 % w odniesieniu do przyszłych projek
tów, gdy spełni on inne warunki określone we wzorze umowy o udzielenie dotacji dotyczące zastosowania 
tej konkretnej stawki ( 1 ). 

Data wejścia w życie zmiany metody obliczania kosztów pośrednich jest taka sama, jak data zmiany statusu 
prawnego/kategorii prawnej określonej w sekcji 1.2.5.2. 

Data wejścia w życie zmiany metody obliczania kosztów pośrednich ma zastosowanie jedynie na przyszłość 
i w związku z tym nie wpływa na bieżące projekty. 

2) Zmiany w systemie rachunkowości danego uczestnika 

a) w przypadku zmian w systemie rachunkowości LEAR informuje służby zatwierdzające o terminie wejścia 
w życie przedmiotowych zmian w swoim wniosku o zmianę metody obliczania kosztów pośrednich 
przesłanym za pośrednictwem portalu uczestnika. Data wejścia w życie zarejestrowana przez służby 
zatwierdzające jest datą podaną przez LEAR, jeżeli zostanie jako taka zatwierdzona przez służby wdra 
żające 7.PR; 

b) jeżeli dany uczestnik początkowo wybrał stawkę zryczałtowaną, a później postanowił wybrać metodę 
obliczania rzeczywistych kosztów pośrednich w odniesieniu do następnego uczestnictwa, zmiana nie musi 
zostać udowodniona; 

c) data wejście w życie zmiany metody obliczania kosztów pośrednich ma zastosowanie jedynie na przy
szłość i w związku z tym nie wpływa na bieżące projekty. Jeżeli jednak z powodu zmian w ich systemie 
rachunkowości uczestnicy nie są w stanie dłużej identyfikować rzeczywistych kosztów pośrednich, data 
wejścia w życie zmiany metody obliczania kosztów pośrednich ma zastosowanie do bieżących projektów. 

3) Jeżeli błąd dotyczący metody obliczania kosztów pośrednich popełniono podczas negocjacji w odniesieniu do 
pierwszego projektu, w którym uczestniczył dany podmiot prawny, i jeżeli służby wdrażające 7.PR przyjęły 
korektę takiego błędu, data wejścia w życie zmiany metody obliczania kosztów pośrednich jest taka sama, jak 
data początkowego zatwierdzenia podmiotu i ma zastosowanie do bieżących projektów. 

1.2.6. Kontrola administracyjna zatwierdzeń 

1) Przed wystąpieniem z jakimkolwiek wnioskiem o dokonanie przeglądu, wnioskodawca prosi o potwierdzenie 
wyniku zatwierdzenia. 

2) LEAR nominowany przez dany podmiot prawny może kierować wnioski o przeprowadzenie kontroli ( 2 ) 
zatwierdzenia na piśmie bezpośrednio do odpowiednich służb zatwierdzających; nie są wymagane jakiekol
wiek inne formalności. 

Wnioski o przeprowadzenie kontroli złożone przez stronę, której nie dotyczy zatwierdzenie, są odrzucane. 

3) Służby zatwierdzające potwierdzają otrzymanie wniosku o przeprowadzenie kontroli. Informują należycie 
zainteresowaną stronę o decyzji w tej sprawie. W przypadku odrzucenia podaje się uzasadnienie. 

Złożenie wniosku o przeprowadzenie kontroli zatwierdzenia nie powoduje zawieszenia zatwierdzenia, które 
pozostaje w mocy do momentu jego uchylenia. Przedmiotowy proces kontroli administracyjnej nie narusza 
prawa do odwołania się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej.
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( 1 ) Zob. stosowną sekcję dotyczącą art. II.15 wzoru umowy o udzielenie dotacji w Przewodniku po kwestiach finansowych związanych 
z działaniami pośrednimi w ramach 7.PR: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf. 

( 2 ) Działania agencji wykonawczej mogą zostać zgłoszone Komisji w celu sprawdzenia ich legalności na podstawie art. 22 rozporządzenia 
(WE) nr 58/2003.

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf


1.2.7. Panel zatwierdzający 

Dyrekcje generalne i agencje wykonawcze Komisji Europejskiej wdrażające 7.PR ustanawiają międzyresortowy 
panel na potrzeby koordynacji (zwany panelem zatwierdzającym) i wyznaczają do tego panelu swoich przed
stawicieli. Służby zatwierdzające uczestniczą w panelu zatwierdzającym bez prawa głosu i zapewniają, pod 
nadzorem przewodniczącego panelu zatwierdzającego, sekretariat panelu zatwierdzającego. Komisja ustanawia 
regulamin wewnętrzny w zakresie procesów koordynacji, w tym rejestr wspólnych praktyk. 

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę do właściwych służb zatwierdzających wniosku o przeprowadzenie 
kontroli zgodnie z sekcją 1.2.7 powyżej, służby te kierują dany wniosek do panelu zatwierdzającego. Panel 
zatwierdzający przeprowadza kontrolę i podejmuje decyzję w odniesieniu do skierowanych do niego spraw 
dotyczących zatwierdzenia podmiotu prawnego. Panel zatwierdzający nie jest upoważniony do zajmowania się 
sprawami związanymi z weryfikacją zdolności finansowej. 

2. WERYFIKACJA ZDOLNOŚCI OPERACYJNEJ 

2.1. Zasady 

Jak wspomniano w art. 115 rozporządzenia finansowego i art. 176 przepisów wykonawczych do tego rozporzą
dzenia, należy przeprowadzić ocenę zdolności finansowej i operacyjnej wnioskodawcy do zrealizowania wnio
skowanych działań lub programu pracy. 

Zdolność operacyjną należy odróżnić od zdolności finansowej, w odniesieniu do której zostanie przeprowadzona 
szczególna weryfikacja (zob. poniżej). 

Termin „zdolność operacyjna” odnosi się do zawodowych (technicznych, naukowych, technologicznych, kierow
niczych, administracyjnych itp. ( 1 )) umiejętności, kwalifikacji, narzędzi lub wiedzy niezbędnych do osiągnięcia 
określonych celów i oczekiwanych wyników. 

Ponieważ większość działań pośrednich w ramach 7.PR jest wdrażana przez konsorcjum kilku podmiotów 
prawnych, rozróżnia się dwa poziomy zdolności operacyjnej: 

— zdolność operacyjna konsorcjum, 

— zdolność operacyjna każdego z wnioskodawców. 

Celem weryfikacji jest zatem dokonanie oceny, czy wnioskodawcy (łącznie i z osobna) mają lub w odpowiednim 
czasie będą mieć kompetencje i kwalifikacje zawodowe wymagane do zrealizowania działania pośredniego. 

W przypadku gdy rolę koordynatora pełni osoba fizyczna, należy poświęcić szczególną uwagę ocenie jej 
zdolności operacyjnej. 

2.2. Wdrożenie 

2.2.1. Na etapie składania wniosków 

Niezależni zewnętrzni oceniający zajmą się kwestią zdolności operacyjnej na etapie przeprowadzania oceny ( 2 ) 
podczas analizy kryterium oceny „wdrożenie”. 

W celu umożliwienia niezależnym zewnętrznym oceniającym wykonania tego zadania od wnioskodawców 
będzie się wymagać przedstawienia we wniosku między innymi: na poziomie wnioskodawcy – krótkiego 
opisu organizacji oraz krótkiego profilu członków personelu, którzy podejmą się pracy (zob. wskazówki dla 
wnioskodawców); na poziomie konsorcjum – wnioskodawcy opiszą, w jaki sposób stanowią razem konsorcjum 
będące w stanie osiągnąć cele projektu (zob. wskazówki dla wnioskodawców). 

Wynik przekraczający próg będzie wskazywał na pozytywną ocenę niezależnych zewnętrznych oceniających.
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( 1 ) Na przykład koordynator działania pośredniego musi wykazać swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe pod względem administ
racyjnym, finansowym, prawnym i zarządzania zespołem. 

( 2 ) Ocena jest przeprowadzana po złożeniu wniosku, a przed negocjowaniem udzielenia dotacji 7.PR.



Niezależni zewnętrzni oceniający przekażą służbom wdrażającym 7.PR uwagi (por. skrócone sprawozdanie 
z oceny) dotyczące każdego podmiotu prawnego, w odniesieniu do którego uznają, że zdolność operacyjna 
konieczna do wykonania przewidzianych zadań jest wyraźnie niewystarczająca lub nie została w dostateczny 
sposób wykazana. 

2.2.2. Na etapie negocjacji 

W odniesieniu do zdolności operacyjnej służby wdrażające 7.PR będą z zasady postępować zgodnie z zaleceniami 
niezależnych zewnętrznych oceniających – włączając w to możliwość wykluczenia uczestnictwa wnioskodawcy 
w realizacji pozytywnie ocenionego wniosku z powodu jego braku zdolności operacyjnej. Jeżeli służby wdra 
żające 7.PR są w posiadaniu jakichkolwiek dodatkowych informacji, które mogą rzutować na osąd niezależnych 
zewnętrznych oceniających, służby wdrażające 7.PR mogą zadecydować o niewybraniu podmiotu prawnego lub 
wniosku o wkład finansowy UE na podstawie silnej i dobrze uzasadnionej argumentacji. Wspomniane informacje 
dodatkowe mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak ustalenia z poprzednich audytów, zarządzanie poprzed
nimi (lub bieżącymi) projektami, przeszukanie zewnętrznych baz danych itp. 

Każdy wnioskodawca przekazuje służbom wdrażającym 7.PR honorowe oświadczenie, że dysponuje lub będzie 
dysponował w wymaganym czasie zasobami niezbędnymi do wykonania przez niego pracy związanej z działa
niem pośrednim w ramach 7.PR. Oświadczenie to stanowi część formularza przygotowania umowy o udzielenie 
dotacji i zostanie podpisane przez osobę uprawnioną do podpisania umowy o udzielenie dotacji i zaciągania 
prawnie wiążących zobowiązań w imieniu organizacji. Jeżeli wnioskodawca nie dysponuje własnymi zasobami 
operacyjnymi potrzebnymi do wykonania pracy, powinien on opisać, w jaki sposób zamierza wypełnić swoje 
zobowiązania. Jeżeli zadanie ma być zlecone jako podwykonawstwo innym osobom trzecim zaangażowanym 
w projekt, należy to omówić i uzgodnić w trakcie negocjacji oraz określić jasno w załączniku I do umowy 
o udzielenie dotacji. 

W szczególnym przypadku, gdy podmiot prawny dołącza do konsorcjum w trakcie negocjacji lub realizacji 
działania pośredniego, ocena jego zdolności operacyjnej będzie oparta na tych samych zasadach. 

3. WERYFIKACJA ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ: ZASADY WDROŻENIA 

3.1. Zasady 

Weryfikacja zdolności finansowej do przeprowadzenia wnioskowanego działania stanowi integralną część etapu 
negocjacji i należy ją zakończyć przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji. 

Poniższe zasady określają minimalne wymogi w zakresie kontroli finansowych, jakie muszą przeprowadzić 
urzędnicy zatwierdzający zgodnie z art. 16 ust. 4 zasad uczestnictwa w 7.PR oraz z art. 173 i 176 przepisów 
wykonawczych do rozporządzenia finansowego. 

Weryfikacja zdolności finansowej wnioskodawcy do przeprowadzenia działania zasadniczo składa się z czterech 
etapów: 

— w ramach pierwszego etapu identyfikuje się podmioty prawne podlegające obowiązkowej weryfikacji ich 
zdolności finansowej zgodnie z zasadami uczestnictwa w 7.PR oraz rozporządzeniem finansowym i jego 
przepisami wykonawczymi (zob. sekcja 3.3), 

— w ramach drugiego etapu podmioty prawne przedstawiają – jeżeli nie są one jeszcze dostępne – swoje 
informacje finansowe i stosowne dokumenty potwierdzające dotyczące ostatniego zamkniętego roku obro
towego/budżetowego (zob. sekcja 3.4); informacje te są następnie weryfikowane przez służby zatwierdzające, 

— w ramach trzeciego etapu w oparciu o powyższe służby zatwierdzające przeprowadzą zwięzłą analizę 
finansową ostatniego zamkniętego roku obrotowego/budżetowego. Na taką zwięzłą analizę finansową 
będą się składać: 

— kontrola rentowności finansowej (zob. sekcja 3.5), 

— ponadto przeprowadzona zostanie kontrola znacznika kapitału własnego (zob. sekcja 3.5), 

— kontrola zdolności współfinansowania i znacznik ekspozycji finansowej (jeżeli ma zastosowanie) (zob. 
sekcja 3.6), 

— w ramach czwartego etapu w oparciu o powyższe urzędnik zatwierdzający podejmie stosowne środki, w tym 
w razie potrzeby przeprowadzi bardziej szczegółową analizę finansową. (Zob. sekcja 4).
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W odniesieniu do podmiotów prawnych dołączających do działania pośredniego w trakcie negocjacji lub 
realizacji tego działania pośredniego będą mieć zastosowanie i będą wymagane ta sama procedura i te same 
dokumenty. 

3.2. Uzasadnienie przeprowadzania zwięzłej analizy finansowej 

Ze względu na znaczną liczbę wnioskodawców, w odniesieniu do których należy przeprowadzić analizę zdol
ności finansowej, oraz w celu uniknięcia nieuzasadnionych opóźnień przeprowadza się zwięzłą kontrolę rentow
ności finansowej. Jeżeli jednak wynik zwięzłej kontroli rentowności finansowej ( 1 ) podmiotu prawnego jest 
„słaby”, przeprowadza się ( 2 ) bardziej szczegółową analizę finansową ( 3 ). 

3.3. Kategorie podmiotów prawnych podlegających (lub wyłączonych z) weryfikacji ich zdolności finan
sowej 

Zgodnie z rozporządzeniem finansowym i jego przepisami wykonawczymi (art. 176 ust. 4) weryfikacji zdolności 
finansowej nie podlegają następujące kategorie podmiotów prawnych: 

— osoby fizyczne otrzymujące stypendia, 

— organy publiczne, 

— organizacje międzynarodowe, o których mowa w art. 43 ust. 2 przepisów wykonawczych: 

— międzynarodowe organizacje sektora publicznego utworzone na podstawie porozumień międzyrządo
wych oraz wyspecjalizowane agencje utworzone przez takie organizacje, 

— Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK), 

— Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, 

— Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny. 

Ponadto ze względu na wprowadzenie w zasadach uczestnictwa w 7.PR funduszu gwarancyjnego dla uczestni
ków: 

— zgodnie z art. 38 zasad uczestnictwa w 7.PR (ust. 5 i 6) weryfikacji zdolności finansowej nie podlegają 
następujące kategorie podmiotów prawnych: 

— podmioty prawne, których udział w działaniu pośrednim jest gwarantowany przez państwo członkowskie 
lub państwo stowarzyszone, 

— instytucje szkolnictwa średniego i wyższego. 

— Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 6 zasad uczestnictwa w 7.PR, żadna inna kategoria podmiotów prawnych 
występujących o wkład finansowy UE w zakresie działań pośrednich w ramach 7.PR w wysokości maksy
malnie 500 000 EUR również nie podlega weryfikacji zdolności finansowej, z wyjątkiem przypadków, 
w których: 

— podmiot prawny jest koordynatorem działania pośredniego i nie należy do jednej z wyżej wspomnianych 
kategorii, lub 

— w wyjątkowych okolicznościach, na podstawie już dostępnych służbom wdrażającym 7.PR informacji 
istnieją uzasadnione powody do podawania w wątpliwość zdolności finansowej wnioskodawcy (np.: jeżeli 
ustali się występowanie poważnych błędów administracyjnych lub oszustwa, w które zaangażowany jest 
podmiot; lub jeżeli wobec podmiotu toczy się postępowanie prawne lub sądowe w związku z poważnymi 
błędami administracyjnymi lub oszustwem; bądź jeżeli Komisja wystawi wobec podmiotu nakaz zajęcia 
lub nakaz odzyskania środków na znaczącą kwotę w związku z pozostającą do zapłaty należnością, przy 
czym termin płatności został znacząco przekroczony), lub 

— dokonano istotnych ustaleń finansowych dotyczących zdolności finansowej podmiotu w następstwie 
audytu finansowego lub kontroli finansowej przeprowadzonych przez Komisję, Trybunał Obrachunkowy 
lub ich należycie upoważnionych przedstawicieli w ciągu ostatnich 2 lat.
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( 1 ) Zob. sekcja 3.5. 
( 2 ) Narzędzia elektronicznie automatycznie wyświetlają wszystkie wskaźniki finansowe na podstawie danych z bilansu uproszczonego. 
( 3 ) Zob. sekcja 4.2.1.



W odniesieniu do każdego innego podmiotu prawnego uczestniczącego w działaniu pośrednim w ramach 7.PR 
weryfikacja jego zdolności finansowej jest obowiązkowa. 

Na następnej stronie przedstawiono schemat podejmowania decyzji w celu określenia kategorii podmiotów 
prawnych podlegających weryfikacji zdolności finansowej. 

Schemat decyzyjny dotyczący weryfikacji zdolności finansowej 

3.4. Wymagane dane i dokumenty 

Zgodnie z zasadami uczestnictwa w 7.PR termin „podmiot prawny” obejmuje zarówno osoby prawne, jak 
i osoby fizyczne. 

3.4.1. Osoby prawne 

Na etapie negocjacji oraz zgodnie z zasadami uczestnictwa w 7.PR: 

— każda osoba prawna podlegająca weryfikacji zdolności finansowej przedstawi służbom zatwierdzającym za 
ostatni rok obrotowy/budżetowy, za który zamknięto sprawozdania finansowe: 

— bilans,
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— rachunek zysków i strat, 

— raport z badania ustawowego dotyczący 2 powyższych sprawozdań finansowych, jeżeli jest on dostępny. 
Jeżeli raporty z badania ustawowego są dostępne, nie wymaga się dodatkowego sprawozdania z bada
nia ( 1 ), 

— od każdej osoby prawnej podlegającej weryfikacji zdolności finansowej służby zatwierdzające wymagają 
streszczenia jej ostatniego dostępnego bilansu oraz rachunku zysków i strat w określonym formacie zwanym 
„uproszczonymi sprawozdaniami finansowymi” (za pośrednictwem portalu uczestnika badań lub w inny 
sposób), 

— każda osoba prawna podlegająca weryfikacji zdolności finansowej wnosząca o szacowany wkład finansowy 
UE przekraczający 500 000 EUR przedstawia służbom zatwierdzającym pełny raport z badania potwierdza
jący prawidłowość sprawozdań finansowych za ostatni dostępny rok obrotowy/budżetowy ( 2 ). Może go 
przedstawić wyłącznie zewnętrzny biegły rewident. 

Z zasady nie powinno się korzystać z prognozowanych danych finansowych, z wyjątkiem przypadku „młodych” 
podmiotów prawnych (takich jak przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność) nieposiadające żadnych zamknię
tych sprawozdań finansowych. Od tych podmiotów prawnych wymagać się będzie planu operacyjnego (szcze
gólnie w przypadku „młodych” MŚP) lub podobnego właściwego dokumentu lub podobnych właściwych doku
mentów dotyczących przyszłych działań. 

Do celów kontroli zdolności finansowej przyjmuje się wyłącznie nieskonsolidowane sprawozdania finansowe 
związane z zatwierdzanym podmiotem, nawet jeżeli podmiot ten ma przedsiębiorstwa powiązane lub partner
skie. 

Jeżeli podmiot jest wyłączony, w charakterze spółki dominującej (przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego 
szczebla) grupy przedsiębiorstw, z publikacji nieskonsolidowanego rachunku zysków i strat na podstawie jego 
przepisów krajowych, służby zatwierdzające mogą wymagać streszczenia nieskonsolidowanego rachunku zysków 
i strat w określonym formacie („uproszczone sprawozdania finansowe”). 

Jeżeli podmiot jest wyłączony, w charakterze spółki zależnej spółki dominującej (wnioskodawcy związani 
z rynkiem niższego szczebla), z badania ustawowego na podstawie jego przepisów krajowych i dostępne są 
jedynie skonsolidowane sprawozdania, służby zatwierdzające mogą ograniczyć się do żądania streszczenia 
nieskonsolidowanego bilansu oraz rachunku zysków i strat w określonym formacie („uproszczone sprawozdania 
finansowe”) wraz z kopią oficjalnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki dominującej i powiąza
nych sprawozdań z badania. Jeżeli taki podmiot wnosi jednak o wkład UE przekraczający 500 000 EUR, należy 
przedstawić pełny raport z badania potwierdzający prawidłowość nieskonsolidowanych sprawozdań finansowych 
spółki zależnej za ostatni dostępny rok obrotowy. 

3.4.2. Osoby fizyczne 

Nawet jeżeli sytuacje, w których osoba fizyczna: 

— wniesie o szacowany wkład finansowy UE przekraczający 500 000 EUR, lub 

— będzie koordynatorem, 

są teoretyczne, należy przewidzieć takie możliwości w celu zapewnienia zgodności z art. 38 ust. 6 zasad 
uczestnictwa w 7.PR. 

Na etapie negocjacji, a także zgodnie z zasadami uczestnictwa w 7.PR oraz rozporządzeniem finansowym i jego 
przepisami wykonawczymi każda osoba fizyczna podlegająca weryfikacji zdolności finansowej przedstawia 
służbom zatwierdzającym: 

— ostatnią deklarację podatku dochodowego, 

— poświadczoną deklarację swojego obecnego majątku ( 3 ), 

— wyczerpujący wykaz (z odpowiednimi datami i kwotami) jej długów, w podziale na długi krótkoterminowe 
(maksymalnie do jednego roku) oraz długi średnio- i długoterminowe (powyżej jednego roku), poświadczony 
przez jej wierzycieli, 

— sprawozdanie z badania, zgodnie z sekcją 3.4.1, w przypadku wnioskowania o szacowany wkład finansowy 
UE przekraczający 500 000 EUR.
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( 1 ) Wymóg dotyczący raportu z badania ustawowego może zostać uchylony w odniesieniu do podmiotów prawnych, które są zwolnione 
z takich raportów na podstawie ich przepisów krajowych. 

( 2 ) Takie sprawozdanie powinno zawierać wyraźne upoważnienie do przeprowadzenia audytu, obowiązki zarówno zarządu, jak i audytora, 
sposób przeprowadzenia audytu, w tym wystarczającą pewność co do kwestii, czy sprawozdania finansowe są pozbawione istotnych 
nieprawidłowości, oraz opinię audytora. 

( 3 ) Majątek obejmuje w szczególności: 
Majątek „trwały”, taki jak ziemia, nieruchomości, własność dziedziczna, średnio- lub długoterminowe depozyty (powyżej jednego roku), 
opcje na akcje (jeżeli prawo do ich wykonania nie przysługuje w ciągu jednego roku) itp. 
Majątek „bieżący”, taki jak dostępna gotówka, oszczędności, krótkoterminowe depozyty (maksymalnie do jednego roku), opcje na akcje 
(jeżeli prawo do ich wykonania przysługuje w ciągu jednego roku) itp.



3.4.3. Pozostałe uwagi 

Zweryfikowane informacje dotyczące „uproszczonych sprawozdań finansowych” są przechowywane w centralnej 
bazie danych Komisji i są dostępne dla LEAR każdego podmiotu za pośrednictwem portalu uczestnika badań. 

Dane finansowe należy dostarczyć na początku negocjacji, a w niektórych przypadkach dodatkowe informacje 
mogą być również potrzebne w trakcie realizacji projektu ( 1 ). 

Z zastrzeżeniem decyzji odpowiedzialnego urzędnika zatwierdzającego, podmiot prawny, który nie przedstawi 
w odpowiednim terminie wymaganych danych i dokumentów, nie będzie mógł uczestniczyć w danym działaniu 
pośrednim w ramach 7.PR. 

3.5. Kontrola zdolności finansowej 

3.5.1. Cel 

Aby być rentownym finansowo, podmiot prawny musi być: 

— płynny: zdolny do pokrycia swoich krótkoterminowych zobowiązań, 

— wypłacalny: zdolny do pokrycia swoich średnio- i długoterminowych zobowiązań, 

— dochodowy ( 2 ): generujący dochody, lub przynajmniej zdolny do samofinansowania. 

W związku z tym płynność, samodzielność finansową, dochodowość oraz wypłacalność podmiotu prawnego 
należy oceniać w ramach analizy finansowej. 

Służby zatwierdzające udostępniają wnioskodawcom przyjazne użytkownikowi elektroniczne narzędzie do prze
prowadzenia kontroli rentowności finansowej do ich własnej informacji ( 3 ). 

Do osób prawnych mają zastosowanie poniższe wskaźniki, istotna wartość i progi. W odniesieniu do osób 
fizycznych będą stosowane kryteria szczególne (zob. sekcja 3.5.4). 

3.5.2. Zastosowane wskaźniki i istotna wartość 

Krótka rentowność finansowa opiera się na 3 wskaźnikach finansowych określonych w następujący sposób: 

Cel Współczynniki Wskaźniki Zwięzła analiza 

Płynność wskaźnik płyn
ności szybkiej aktywa obrotowe – akcje – należności > 1 rok 

dług krútkoterminowy ðbankowy i niebankowyÞ 

— 

Dochodowość dochodowość (1) 
zysk brutto z działalności operacyjnej 

obrút 

— 

Wypłacalność wypłacalność 
całkowity dług 

kapitał własny ð ä Þ 

— 

(*) Kapitał własny = kapitał i rezerwy – 50 % wartości niematerialnych i prawnych. 

Z n a c z n i k k a p i t a ł u w ł a s n e g o 

Ponadto jako dane uzupełniające stosuje się istotną wartość opartą na kapitale własnym (znacznik). Znacznik 
kapitału własnego uważa się za „dodatni”, jeżeli współczynnik „całkowity dług/kapitał własny” jest równy 0 lub 
większy oraz równy 10 lub mniejszy (gdzie kapitał własny = kapitał i rezerwy – 50 % składników wartości 
niematerialnych i prawnych).
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( 1 ) Status małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP), zgodnie z zaleceniem 2003/361/WE w wersji z dnia 6 maja 2003 r., jest określany 
na podstawie kryteriów finansowych, z których niektóre są związane z danymi rocznymi przedstawionymi w bilansach i rachunkach 
zysków i strat. Zob. sekcja 1.1.3.1 pkt 6) i sekcja 1.1.4 lit. e). 

( 2 ) Dochodowość nie jest istotna w przypadku osób fizycznych. 
( 3 ) Zob. portal uczestnika badań pod adresem: http://ec.europa.eu/research/s/portal/page/lfvSimulation.

http://ec.europa.eu/research/s/portal/page/lfvSimulation


3.5.3. Progi 

Zgodnie z wynikami uzyskanymi dla każdego z wyżej wspomnianych wskaźników podaje się następujące 
wartości: 

Cel Współczynniki 
Słaba Dopuszczalna Dobra 

0 1 2 

Płynność wskaźnik płynności 
szybkiej 

w < 0,5 0,5 ≤ w ≤ 1 w > 1 

Dochodowość dochodowość (1) w < 0,05 0,05 ≤ w ≤ 0,15 w > 0,15 

Wypłacalność wypłacalność w > 6,00 lub < 0 6,00 ≥ w ≥ 4,00 w < 4,00 oraz ≥ 0 

W szczególnych przypadkach, gdy wskaźnik jest ujemny lub zawiera zerowy mianownik lub licznik, zastoso
wanie mają następujące zasady: 

Płynność: 

— jeżeli (aktywa obrotowe – akcje – należności po jednym roku) ≤ 0, wynik wynosi 0 i kwalifikuje się jako 
„słaby”. Wartość dla (aktywa obrotowe – akcje – należności po jednym roku) nie może być ujemna, 

— jeżeli dług krótkoterminowy (bankowy i niebankowy) = 0, a powyższa wartość (aktywa obrotowe – akcje – 
należności po jednym roku) nie jest równa zeru, wynik wynosi 2 i kwalifikuje się jako „dobry”. 

Dochodowość (1) ( 1 ): 

— jeżeli zysk brutto z działalności operacyjnej ≤ 0, wynik wynosi 0 i kwalifikuje się jako „słaby”, 

— jeżeli obrót = 0, do obliczenia należy użyć zysku z działalności operacyjnej; 

— jeżeli zysk z działalności operacyjnej = 0 lub jest ujemny, wynik wynosi 0 i kwalifikuje się jako „słaby”, 

— obrót nie może być ujemny. 

Wypłacalność: 

— jeżeli kapitał własny = 0, wynik wynosi -1 i kwalifikuje się w jako „słaby” we wszystkich przypadkach, 

— jeżeli całkowity dług = 0, a kapitał własny jest dodatni, wynik wynosi 0 i kwalifikuje się jako „dobry”, 

— jeżeli całkowity dług = 0, a kapitał własny jest ujemny, wynik wynosi -1 i kwalifikuje się jako „słaby”, 

— znacznik kapitału własnego opiera się na tych samych zasadach, ale uważa się go za „dodatni”, jeżeli 
współczynnik „całkowity dług/kapitał własny” jest równy 0 lub większy oraz równy 10 lub mniejszy. 

3.5.4. Szczególny przypadek osób fizycznych 

W odniesieniu do osób fizycznych rentowność finansową ocenia się w następujący sposób:
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( 1 ) Przy podejmowaniu decyzji o rentowności finansowej podmiotów o charakterze niezarobkowym należy wziąć pod uwagę ich nienas
tawiony na zarobek charakter.



3.5.4.1. Z a s t o s o w a n e w s k a ź n i k i 

Rentowność finansowa opiera się na 2 wskaźnikach finansowych określonych w następujący sposób: 

Cel Współczynniki Wskaźniki 

Płynność wskaźnik płynności 
szybkiej majątek bieżący ð ä Þ þ roczne dochody ð ää Þ 

dług krútkoterminowy ðbankowy i niebankowyÞ ð äää Þ 

Wypłacalność wypłacalność 
całkowity dług ð äää Þ 

majątek ð ä Þ 

(*) Jak podano w deklaracji majątkowej. 
(**) Jak podano w deklaracji podatku dochodowego. 

(***) Jak podano w wykazie lub wykazach długów poświadczonych przez wierzycieli. 

3.5.4.2. P r o g i 

Zgodnie z wynikami uzyskanymi dla każdego z wyżej wspomnianych wskaźników podaje się następujące 
wartości: 

Cel Współczynniki 
Słaba Dopuszczalna Dobra 

0 1 2 

Płynność wskaźnik płynności 
szybkiej 

w < 2 2 ≤ w ≤ 3 w > 3 

Wypłacalność wypłacalność w > 1 1 ≥ w ≥ 0,5 w < 0,5 

3.6. Kontrola zdolności współfinansowania 

3.6.1. Cel 

Celem tej kontroli jest ocena zdolności współfinansowania wnioskodawcy. 

Kontrolę tę będzie się przeprowadzać wyłącznie w przypadkach, gdy wydano sprawozdanie z badania ( 1 ) doty
czącego sprawozdań finansowych (tj. wyłącznie w przypadku, gdy w związku z uczestnictwem w tym działaniu 
pośrednim w ramach 7.PR podmiot prawny wnioskuje o szacowany wkład finansowy UE przekraczający 
500 000 EUR), a sprawozdanie to wzbudziło silne zastrzeżenia pod względem zdolności współfinansowania 
uznanych przez urzędnika zatwierdzającego. 

Zdolność współfinansowania wnioskodawcy nie zostanie oceniona wyłącznie na podstawie powiązanego dzia 
łania pośredniego w ramach 7.PR, ale przynajmniej na podstawie wszystkich trwających działań pośrednich 
wspieranych przez Unię wymagających współfinansowania, których istnienia urzędnik zatwierdzający jest świa
domy. W tym kontekście urzędnik zatwierdzający może zażądać od wnioskodawcy wykazu projektów wspie
ranych z budżetu UE, w które zaangażowany jest wnioskodawca ( 2 ). Takiej kontroli nie będzie się jednak 
przeprowadzać w odniesieniu do wnioskodawców upoważnionych do otrzymywania wkładu finansowego UE 
w wysokości do 100 % ich kosztów kwalifikowalnych. 

Do osób prawnych mają zastosowanie poniższe wskaźniki, istotna wartość i progi. W odniesieniu do osób 
fizycznych będą stosowane kryteria szczególne (zob. sekcja 3.6.4). 

3.6.2. Zastosowane wskaźniki i istotna wartość 

Kontrola zdolności współfinansowania opiera się na wskaźnikach finansowych określonych w następujący 
sposób:
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( 1 ) Zob. sekcja 3.4.1. 
( 2 ) W stosownych przypadkach Komisja lub służby wdrażające 7.PR mogą zbadać zdolność współfinansowania każdego podmiotu na 

podstawie informacji dostępnych w ich systemach informatycznych.



Współczynniki zdolności współfinansowania: 

Cel Współczynniki Wskaźniki 

Zdolność 
współfinan
sowania 

Wspú łczynnik przepływúw pieniężych ¼ 
przepływpieniężny 

Σ p 8 > > > : 
koszt kwalifikowalny p – wkład UE p 

czas trwania projektu p 
Ü 

Min ð365; pozostałych dni p Þ 
365 

9 > > > ; 

Wspúłczynnik zysku netto z działalności operacyjnej ¼ 
zysk netto z działalności opernej 

Σ p 8 > > > : 
koszt kwalifikowalny p – wkład UE p 

czas trwania projektu p 
Ü 

Minð365; pozostałych dni p Þ 
365 

9 > > > ; 

p: bieżący projekt, w którym uczestniczy podmiot prawny 

czas trwania projektu p : całkowity czas trwania projektu p w latach 

koszt kwalifikowalny p : całkowity koszt kwalifikowalny uczestnika projektu p 

wkład UE p : całkowity wkład UE dla uczestnika projektu p 

pozostałych dni p : liczba dni pozostałych na projekt p 

przepływy pieniężne: (zysk brutto z działalności operacyjnej + dochód finansowy) – (zapłacone odsetki + 
podobne opłaty) 

Nieuwzględnione w tym obliczeniu: projekty zakończone i projekty, w których wkład UE = koszty kwalifiko
walne projektu. 

Z n a c z n i k e k s p o z y c j i f i n a n s o w e j : 

Dodatkowo, i tylko w odniesieniu do koordynatorów, jako dane uzupełniające stosuje się istotną wartość opartą 
na całkowitych płatnościach zaliczkowych w ramach projektu i obrocie koordynatorów (znacznik). Znacznik 
ekspozycji finansowej uznaje się za „dodatni”, jeżeli współczynnik „całkowite płatności zaliczkowe w ramach 
projektu/obrót” jest równy 0,5 lub mniejszy. (Jeżeli obrót wynosi 0, w obliczeniu należy zastosować zysk 
z działalności operacyjnej.) 

3.6.3. Progi 

Zgodnie z wynikami uzyskanymi dla każdego z wyżej wspomnianych wskaźników podaje się następujące 
wartości: 

Cel Współczynniki 
Słaba Dobra 

0 1 

Zdolność 
współfinanso
wania 

współczynnik przepływów 
pieniężnych 

< 1 > = 1 

współczynnik zysku netto 
z działalności operacyjnej 

< 1 > = 1 

Całkowity wynik poniżej 1 uznaje się za „słabą” zdolność współfinansowania. 

3.6.4. Szczególny przypadek osób fizycznych 

W odniesieniu do osób fizycznych zdolność współfinansowania ocenia się w następujący sposób

PL L 359/68 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2012



3.6.4.1. Z a s t o s o w a n e w s k a ź n i k i 

Cel Współczynniki Wskaźniki 

Zdolność 
współfinanso
wania 

krótkoterminowe 
mająajątbieżieżący ð ä Þ þ roczne dochody ð ää Þ 

ðkoszt kwalifikow any projektu – wkłwkUEðkoszt projektuÞ ð äää ÞÞśrednio na rok 

średnio- lub 
długoterminowe mająająt ð ä Þ 

ðkoszt kwalifikow any projektu – wkłwkUEðkosztprojektuÞ ð ää ÞÞ 

(*) Jak podano w deklaracji majątkowej. 
(**) Jak podano w deklaracji podatku dochodowego. 

(***) Koszt projektu: koszty i wkład UE we wszystkie projekty uczestnika z UE. 

3.6.4.2. P r o g i 

Zgodnie z wynikami uzyskanymi dla każdego z wyżej wspomnianych wskaźników podaje się następujące 
wartości: 

Cel Współczynniki 
Słaba Dobra 

0 1 

Zdolność 
współfinanso
wania 

krótkoterminowe < 1 > = 1 

średnio- i długoterminowe < 1 > = 1 

4. WERYFIKACJA ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ: WNIOSKI Z ANALIZY (KONTROLI) ORAZ EWENTUALNE 
ŚRODKI, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ 

4.1. Ocena wyników zwięzłej analizy 

Zwięzła ocena finansowa daje ogólny wynik dotyczący zdolności finansowej wnioskodawcy w zakresie „dobra”, 
„dopuszczalna” lub „słaba” w oparciu o wyżej wymienione wskaźniki. 

Z zasady każdy podmiot prawny podlegający weryfikacji jego zdolności finansowej, który podczas zwięzłej 
analizy otrzymuje co najmniej 3 punkty w wyniku kontroli jego rentowności finansowej, zostanie uznany za 
posiadający „dodatnią” ( 1 ) zdolność finansową, chyba że ma do niego zastosowanie jedna (lub kilka) z sytuacji 
wymienionych poniżej. 

Zwięzła analiza 

Słaba Dopuszczalna Dobra 

Wynik kontroli 
rentowności finanso
wej 

0–2 3 4–6 

Pomimo wyżej wymienionych wyników zdolność finansowa podmiotu prawnego w każdym przypadku zostanie 
uznana za „słabą”, a zatem będzie podlegać bardziej szczegółowej analizie, jeżeli: 

— raport z badania (por. sekcja 3.4) sprawozdań finansowych został wydany z poważnymi zastrzeżeniami (nie 
tylko odnośnie do zdolności współfinansowania), 

— wynik lub wyniki osiągnięte na podstawie znacznika kapitału własnego (sekcja 3.5.2.) lub kontroli zdolności 
współfinansowania lub znacznika ekspozycji finansowej (zob. sekcja 3.6) (jeżeli ma to zastosowanie) jest lub 
są słabe,
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( 1 ) „Dodatnia” oznacza „dobrą” lub „dopuszczalną”.



— dokonano istotnych ustaleń finansowych dotyczących zdolności finansowej podmiotu w następstwie audytu 
finansowego lub kontroli finansowej przeprowadzonych przez Komisję (w tym przez OLAF ( 1 )), Trybunał 
Obrachunkowy lub ich należycie upoważnionych przedstawicieli w ciągu ostatnich 2 lat (por. sekcja 3.3). 

Jeżeli podmiot prawny uzyskał „dodatni” wynik podczas zwięzłej analizy finansowej, ale ustalono występowanie 
poważnych błędów administracyjnych lub oszustwa, w które zaangażowany jest podmiot; lub jeżeli wobec 
podmiotu toczy się postępowanie prawne lub sądowe w związku z poważnymi błędami administracyjnymi 
lub oszustwem; bądź jeżeli Komisja wystawi wobec podmiotu nakaz zajęcia lub nakaz odzyskania środków 
na znaczącą kwotę w związku z pozostającą do zapłaty należnością, przy czym termin płatności został znacząco 
przekroczony, to podmiot ten zostanie uznany za posiadający „słabą” zdolność finansową, ale nie będzie 
podlegał bardziej szczegółowej analizie finansowej. W odniesieniu do tego rodzaju podmiotów nadzorujący 
urzędnik zatwierdzający będzie musiał rozważyć środki ochrony określone w sekcji 4.2.2. 

4.2. Działania, które należy podjąć w przypadku „słabego” wyniku 

Jeżeli wynik zwięzłej kontroli zdolności finansowej jest „słaby”, nadzorujący urzędnik zatwierdzający będzie 
musiał przede wszystkim przeprowadzić bardziej szczegółową analizę finansową (zob. sekcja 4.2.1). 

Jeżeli na podstawie wyników tej bardziej szczegółowej analizy zdolność finansowa wnioskodawcy: 

— jest „dopuszczalna” lub „dobra” – wnioskodawca może uczestniczyć w działaniu pośrednim przy braku 
konieczności podjęcia jakichkolwiek innych działań, 

— pozostaje „słaba” – nadzorujący urzędnik zatwierdzający będzie musiał rozważyć środki ochrony określone 
w sekcji 4.2.2, 

— jest „niewystarczająca” ( 2 ) (zob. sekcja 4.2.1) – wnioskodawca nie może uczestniczyć w działaniu pośrednim, 
chyba że urzędnik zatwierdzający przedstawi należycie uzasadnione powody na podstawie własnej oceny 
ryzyka. 

W pozostałych przypadkach („dodatnia” zdolność finansowa, ale przy „słabych” wynikach kontroli finansowania, 
znacznika kapitału własnego, znacznika ekspozycji finansowej; raport z badania z poważnymi zastrzeżeniami; 
istotne ustalenia finansowe związane ze zdolnością finansową podmiotu prawnego wynikające z audytu finan
sowego lub kontroli finansowej przeprowadzonych w ciągu ostatnich dwóch lat) nadzorujący urzędnik zatwier
dzający będzie musiał rozważyć środki ochrony określone w sekcji 4.2.2. 

4.2.1. Bardziej szczegółowa analiza finansowa 

4.2.1.1. W o d n i e s i e n i u d o o s ó b p r a w n y c h 

Bardziej szczegółowa analiza finansowa będzie zawierać rozszerzoną analizę rentowności finansowej podmiotu 
prawnego. 

Zastosowanie będzie miało 5 następujących wskaźników: 

Cel Współczynniki Wskaźniki Bardziej szcze
gółowa analiza 

Płynność wskaźnik płyn
ności szybkiej aktywa obrotowe – akcje –należności > 1 rok 

dług krútkoterminowy ðbankowy i niebankowyÞ 

— 

Samodzielność 
finansowa 

zysk brutto 
z działalności 

operacyjnej 

odsetki 
zysk brutto z działalności operacyjnej 

— 

Dochodowość 

dochodowość (1) 
zysk brutto z działalności operacyjnej 

obrút 

— 

dochodowość (2) 
zysk netto z działalności operacyjnej 

obrút 

— 

Wypłacalność wypłacalność 
całkowity dług 

kapitał własny ð ä Þ 

— 

(*) Kapitał własny = kapitał i rezerwy – 50 % wartości niematerialnych i prawnych. 
Korekta: wskaźnik zysku brutto z działalności operacyjnej oblicza się w następujący sposób: zapłacone odsetki/zysk brutto 
z działalności operacyjnej.
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( 1 ) OLAF oznacza Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. 
( 2 ) Zarówno pod względem rentowności finansowej, jak i – jeżeli ma to zastosowanie – zdolności współfinansowania.



Zgodnie z wynikami uzyskanymi dla każdego z wyżej wspomnianych wskaźników podaje się następujące 
wartości: 

Cel Współczynniki 
Słaba i niewystarczająca Dopuszczalna Dobra 

0 1 2 

Płynność wskaźnik płynności 
szybkiej 

w < 0,5 0,5 ≤ w ≤ 1 w > 1 

Samodzielność 
finansowa 

zysk brutto z działal
ności operacyjnej 

w > 0,40 lub < 0 0,40 ≥ w ≥ 0,30 0 ≤ w < 0,30 

Dochodowość 
dochodowość (1) w < 0,05 0,05 ≤ w ≤ 0,15 w > 0,15 

dochodowość (2) w < 0,02 0,02 ≤ w ≤ 0, 04 w > 0,04 

Wypłacalność wypłacalność w > 6,00 lub < 0 6,00 ≥ w ≥ 4,00 0 ≤ w < 4,00 

Wyjątki: 

W szczególnych przypadkach, gdy wskaźnik jest negatywny lub zawiera zerowy mianownik lub licznik, zasto
sowanie mają następujące zasady: 

Samodzielność finansowa: 

— jeżeli zysk brutto z działalności operacyjnej ≤ 0, wynik wynosi -1 i kwalifikuje się jako „słaby”, 

— zapłacone odsetki nie mogą być ujemne. 

Dochodowość (2): 

— jeżeli zysk netto z działalności operacyjnej ≤ 0, wynik wynosi 0 i kwalifikuje się jako „słaby”, 

— jeżeli obrót = 0, do obliczenia należy użyć zysku z działalności operacyjnej, 

— jeżeli zysk z działalności operacyjnej = 0 lub jest ujemny, wynik wynosi 0 i kwalifikuje się jako „słaby”, 

— obrót nie może być ujemny. 

Każdy podmiot prawny podlegający weryfikacji jego zdolności finansowej, który podczas zwięzłej analizy otrzy
muje co najmniej 4 punkty w wyniku kontroli jego rentowności finansowej, zostanie uznany za posiadający 
„dodatnią” ( 1 ) zdolność finansową, chyba że ma do niego zastosowanie jedna (lub kilka) z sytuacji wymienionych 
w sekcji 4.1. 

Bardziej szczegółowa analiza 

Niewystarczająca Słaba Dopuszczalna Dobra 

Wynik kontroli 
rentowności finan
sowej 

0 1–3 4–5 6–10 

4.2.1.2. W o d n i e s i e n i u d o o s ó b f i z y c z n y c h 

W odniesieniu do osoby fizycznej nie będzie się przeprowadzać bardziej szczegółowej analizy finansowej. 

Jeżeli jednak wynik zwięzłej analizy finansowej wykazał: 

— wskaźnik płynności szybkiej poniżej 1,5, lub 

— wskaźnik wypłacalności powyżej 1,2 

zdolność finansową uznaje się za „niewystarczającą”, w związku z czym wnioskodawca nie może uczestniczyć 
w działaniu pośrednim, chyba że urzędnik zatwierdzający przedstawi należycie uzasadnione powody na 
podstawie własnej oceny ryzyka.
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( 1 ) „Dodatnia” oznacza „dobrą” lub „dopuszczalną”.



4.2.2. Środki ochrony 

Zgodnie z art. 38 ust. 7 zasad uczestnictwa w 7.PR fundusz gwarancyjny dla uczestników uznaje się za 
wystarczające zabezpieczenie na mocy rozporządzenia finansowego. W związku z tym nie można żądać od 
uczestników ani nakładać na nich żadnych dodatkowych gwarancji ani zabezpieczeń finansowych (np. zmniej
szenia płatności zaliczkowych, rachunków powierniczych, rachunków zablokowanych, gwarancji finansowych od 
banku, instytucji finansowej lub spółki dominującej itp.). 

Niezależnie od poprzedniego akapitu, jeżeli uzna się za konieczne zastosowanie środków ochrony, można 
wdrożyć jeden lub kilka z wymienionych poniżej środków ochrony: 

— osoba fizyczna nie może być koordynatorem działania pośredniego, 

— służby wdrażające 7.PR ( 1 ) ( 2 ) nie zaakceptują jako koordynatora podmiotu prawnego o „słabej” zdolności 
finansowej wynikającej z bardziej szczegółowej analizy opartej na 5 wskaźnikach finansowych (płynności, 
samodzielności finansowej, dochodowości 1, dochodowości 2 i wypłacalności), o których mowa w sekcji 
4.2.1. Taki podmiot prawny może jednak być uczestnikiem, 

— w odniesieniu do każdego podmiotu prawnego i nie naruszając przepisów właściwej umowy o udzielenie 
dotacji służby wdrażające 7.PR zastrzegają sobie prawo do systematycznego przeprowadzania – w trakcie 
realizacji powiązanego działania pośredniego w ramach 7.PR – audytu finansowego, któremu może w razie 
potrzeby towarzyszyć audyt techniczny przeprowadzony przez służby wdrażające 7.PR (w tym OLAF) lub 
ich należycie upoważnionych przedstawicieli, bądź kontrola techniczna przeprowadzona przez Trybunał 
Obrachunkowy, jeżeli: 

— podmiot ten uznaje się za „słaby” po przeprowadzeniu bardziej szczegółowej analizy finansowej jego 
rentowności finansowej, lub 

— wynik kontroli jego zdolności współfinansowania jest „słaby” (jeśli ma to zastosowanie), lub 

— wyniki uzyskane na podstawie znacznika kapitału własnego lub znacznika ekspozycji finansowej są 
„słabe”, lub 

— raport z badania sprawozdań finansowych wydano z poważnym zastrzeżeniem, 

— dokonano istotnych ustaleń finansowych dotyczących zdolności finansowej podmiotu w następstwie 
audytu finansowego lub kontroli finansowej przeprowadzonych przez Komisję (w tym OLAF), Trybunał 
Obrachunkowy lub ich należycie upoważnionych przedstawicieli w ciągu ostatnich 2 lat, lub 

— jeżeli ustalono występowanie poważnych błędów administracyjnych lub oszustwa, w które zaangażowany 
jest podmiot; lub jeżeli wobec podmiotu toczy się postępowanie prawne lub sądowe w związku z poważ
nymi błędami administracyjnymi lub oszustwem; bądź jeżeli Komisja wystawiła wobec podmiotu nakaz 
zajęcia lub nakaz odzyskania środków na znaczącą kwotę w związku z pozostającą do zapłaty należno 
ścią, przy czym termin płatności został znacząco przekroczony, 

— każdy podmiot prawny o „słabej” zdolności finansowej będzie podlegał wzmocnionemu monitorowaniu 
w trakcie realizacji projektu (np. odpowiednim dodatkowym przeglądom przeprowadzanym przez służby 
wdrażające 7.PR bądź niezależnego zewnętrznego eksperta lub niezależnych zewnętrznych ekspertów, w tym 
kontroli lub kontrolom na miejscu). Urzędnik zatwierdzający może zawsze wykluczyć „słaby” podmiot 
z pełnienia funkcji koordynatora działania pośredniego. 

Służby wdrażające 7.PR powiadomią natychmiast: 

— koordynatora konsorcjum o tym, że z powodu „niewystarczającej” zdolności finansowej podmiot lub 
podmioty prawne objęte wnioskiem nie mogą uczestniczyć w działaniu pośrednim w ramach 7.PR. Koor
dynator powiadomi konsorcjum, 

— odpowiedniego wnioskodawcę lub odpowiednich wnioskodawców związanych z określonym działaniem 
pośrednim w ramach 7.PR o wynikach i konsekwencjach weryfikacji zdolności finansowej, jeżeli ta ostatnia 
jest „słaba”, w szczególności o jakimkolwiek koniecznym środku ochrony. Nie umożliwia to jednak konsor
cjum wykluczenia określonego wnioskodawcy lub wnioskodawców wyłącznie z tego powodu.
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( 1 ) W przypadku umów o udzielenie dotacji z pojedynczym beneficjentem ten ostatni będzie podlegać innym środkom ochrony. Cel 
środków ochrony dla koordynatora jest istotny tylko w przypadku konsorcjum z uwagi na fakt, że koordynator otrzymuje wkład 
finansowy UE w imieniu wszystkich uczestników. 

( 2 ) Z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba prawna dobrowolnie dostarcza gwarancji, którą można uznać za „ekwiwalent gwarancji państwa 
członkowskiego lub państwa stowarzyszonego”.



4.3. Dodatkowe środki ochrony, w tym sankcje 

W celu wzmocnienia wymogu w odniesieniu do składania wniosków przez rzetelne konsorcja ze skutecznymi 
i odpowiednimi mechanizmami zarządzania i kontrolami wewnętrznymi Unia nie będzie polegać wyłącznie na 
odzyskiwaniu należnych kwot z funduszu gwarancyjnego dla uczestników, aby zapewnić ochronę swoich 
interesów finansowych. 

Oprócz wyżej wymienionych działań w odniesieniu do weryfikacji istnienia prawnego, statusu prawnego/kate
gorii prawnej, zdolności operacyjnych i zdolności finansowych wnioskodawców w stosownych przypadkach 
i zgodnie z rozporządzeniem finansowym, przepisami wykonawczymi do niego oraz wzorem umowy o udzie
lenie dotacji 7.PR ( 1 ) wdrożone zostaną następujące działania: 

— wydane wobec uczestników niewywiązujących się z płatności nakazy odzyskania środków na rzecz funduszu 
gwarancyjnego dla uczestników są egzekwowane we wszystkich przypadkach i przy użyciu wszelkich 
środków przewidzianych w aktach wykonawczych odnoszących się do ochrony interesów finansowych 
Unii. Ponadto każdy uczestnik przy podpisywaniu/dołączaniu do umowy o udzielenie dotacji akceptuje 
fakt, że każda kwota należna Unii z tego tytułu zostanie przypisana do funduszu gwarancyjnego dla 
uczestników, 

— zgodnie z rozporządzeniem finansowym i jego przepisami wykonawczymi będą egzekwowane sankcje – 
w tym wykluczenie z korzystania z wszelkich dotacji UE przez określoną liczbę lat – zaś wzór umowy 
o udzielenie dotacji 7.PR przewiduje odpowiednie kary finansowe i kary administracyjne (w szczególności art. 
II.24 i II.25).
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( 1 ) Wzór umowy o udzielenie dotacji 7.PR – Decyzja Komisji C(2007) 1509 z dnia 10 kwietnia 2007 r. Zob. http://cordis.europa.eu/fp7/ 
calls-grant-agreement_en.html.

http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html
http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html

	Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad zapewniających jednolitą weryfikację istnienia i statusu prawnego, a także zdolności operacyjnych i finansowych uczestników działań pośrednich wspieranych za pomocą dotacji zgodnie z siódmym programem ramowym Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji oraz siódmym programem ramowym Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2012/838/UE, Euratom)

