Projekt z dnia 21 urodnia 2018 r.
R O Z PORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIEBI O R C Z O Ś CI I TECHNO L OGIII)
z dnia

2019 r.

w sprawie szczegółowego trybu pnyzn8w8nia i rozliczania dotacji podmiotowej
dla Fundacji Platforma Przemysłu Pnyszłości
Na podstawie

art.

10 ust. S ustawy z dnia ......... r. o Fundacji Platforma Przemysłu

Przyszłości (Oz.U. z 2018 r., poz. ...... ), zwanej dalej ustawą, zarządza si�, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przyznawania i rozliczania dotacji
podmiotowej dla Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, zwanej dalej "Platformą",

na

realizację jej bieżącej działalności, uwzględniając rzeczywiste koszty ponoszone przez
Platformę·
§ 2. Platforma składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, zwanemu dalej
"
"ministrem , wniosek o udzielenie dotacji podmiotowej, o której mowa w art. 131 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.2)),
zwanej

dalej "dotacją".

§ 3.

Minister,

po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dotacji podmiotowej, zswiadamia

Platformę o przyznaniu dotacji i zawiera z nią umowę, która w szczególności obejmuje:

I)

szczegółowy opis

zadań

wchodzących w zsktes działalności będącej przedmiotem

umowy i terminy ich wykonania;
2)

wysokość dotacji i terminy przekazywania rat dotacji;

3)

termin. wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku
budżetowego;

4)

tryb kontroli wykonywania zadań, na które została przyznana dotacja;

S)

termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

6)

obowiązki sprawozdawcze;

Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem adm inistracji rządowej - gospodarka, na podstawie
§ l ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycmia 2018 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Przedsiębiorczo'cllTechnologii (Dz. U. poz. 93).
') Z miany tekstu jednolitego WYl1Iienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366,
1669, 1693,2245 i 2354.
l)
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7)

tcnnin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nic dłuższy nit do dnia 15 stycznia roku
nas�nego;

8)

zastrzctcnie, te w przypadku wykorzystania dotacji w całości lub w części niezgodnie
z przemaczeniern albo pobrania jej niena1emie lub w nadmiernej wysokości Platfonna
będzie zobowiązana do
wraz

zwrotu

dotacji do budUtu odpowiednio w całości lub w części,

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w tcnninie

15 dni od dnia stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki
okoliczności wykorzystania dotacji niezgodnie z przemaczcniem, pobrania jej
nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
§ 4. Platfonna prowadzi subkonto

na

rachunku bankowym słut.ące wyodrębnieniu

wpływów i wydatków ze środków pochodzących z dotacji.
§ 5.1. Platfonna składa ministrowi sprawozdanie z;
1)

realizacji zadań powierzonych w umowie, na które została przymana dotacja,

2)

rozliczenia przyznanej dotacji w zakresie rzeczowym i fmansowym

- w tcnninie do dnia 15 stycznia roku nas�nego.
2.

Podstawą rozliczenia dotacji za ubiegły rok jest akceptacja przez ministra

sprawozdania rocznego z realizacji umowy.
3. Oceny prawidłowości wykorzystania dotacji dokonuje minister. W przypadku

stwierdzenia koniecmości uzupełnienia sprawozdania Platfonna dokonuje stosowych
uzupełnień w tcnninie wymaczonym przez ministra.
4. Minister powiadamia Platfonnę o uznaniu umowy za wykonaną i rozliczoną lub za
niewykonaną w całości lub w części w tcnninie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego
sprawozdania, o którym mowa w ust. 3.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE
do projektu rozpol7.lłdzenia Ministra Pnedsiębiorczości i Teclmologii w sprawie
llU'Ugólowego trybu pnyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej dla Fundacji
Platforma Przemy_lu Przyszłości

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077, z późno zm.) dotacje podmiotowe obejmują środki dla podmiotu wskazanego
w odrębnej ustawie lub w umowie międzynarodowej, wyłącznie na dofinansowanie
działa1ności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej ustawie lub umowie
międzynarodowej.
Projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (dalej: ,,Projekt'') w art. 10 ust. 5
zawiera upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw gospodarlci do wydania
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, rozporządzenia
określającego szczegółowy tryb przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej dla Fundacji
Platforma Przemysłu Przyszłości (dalej: "Platforma").
Platfonna jest fundacją powołaną na podstawie dedykowanej ustawy. Projektodawca mając
na uwadze cel Platformy wskazany w art. 1 ust. 1 Projektu, przewidział, że na podstawie
przepisów ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, przychodami Platformy są
także dotacje podmiotowe z budżetu państwa.
Projektowane rozporządzenie uszczegóławia tryb przyznawania i rozliczania dotacji
podmiotowej dla Platformy. W Projekcie w art. 10 ust. 1 określony został zakres informacji,
jakie mają zostać zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, który składa Platforma ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki (dalej: Minister). Minister po rozpatrzeniu wniosku
zawiadamia Platformę O przyznaniu dotacji i zawiera z nią umowę. W § 3, w otwartym
katalogu wymienione zostały elementy, które znajdą odzwierciedlenie w umowie, która
zostanie podpisana z Platformą. Są to:
1) szczegółowy opis zadań wchodzących w zakres działalności będącej przedmiotem
umowy i terminy ich wykonania;
2) wysokość dotacji i terminy przekazywania rat dotacji;
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku
budżetowego;
4) tryb kontroli wykonywania zadań, na które została przyznana dotacja, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
6) obowiązki sprawozdawcze;
7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż do dnia 15 stycznia roku
następnego;
8) zastrzeżenie, że w przypadku wykorzystania dotacji w całości lub w części niezgodnie
z przeznaczeniem albo pobrania jej niena1eżnie lub � nadmiernej wysokości Platforma
będzie zobowiązana do zwrotu dotacji do budżetu państwa, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W umowie będą uwzględnione działania kontrolne Ministra, które zobowiążą Platformę do
przekazania lub udostępnienia, na żądanie Ministra, w każdym czasie, dokumentów i innych
nośników informacji oraz udzielenia wyjaśnień i informacji, w terminie wskazanym przez
Ministra oraz do sygnalizowania ryzyk i zagrożeń w realizacji działań/zadań, będących
przedmiotem dotacji podmiotowej.

Zgodnie z § 4 projektu rozporządzenia, Platforma prowadzi subkonto na rachunku bankowym
służącym wyodrębnieniu wpływów i wydatków pochodzących z dotacji. Jest to istotne
zwłaszcza dla rozdzielenia środków Platformy pochodzących z dotacji, od środków własnych
Platformy, zwłaszcza tych pochodzących z innych źródeł finansowania.
§ 5 rozporządzenia odnosi się do rocznej sprawozdawczości Platformy z realizacji zadań
objętych dotacją i powierzonych w umowie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych. Zakłada się, że Platforma składać będzie sprawozdania
kwartalne, w tenninie do końca miesiąca po zskończeniu danego kwartału, i roczne w terminie,
określonym w umowie. Oceny prawidłowości wykorzystania dotacji dokonuje Minister na
podstawie złomnego przez Platformę sprawozdania z rea1izacji umowy. W przypadku
stwierdzenia konieczności uzupełnienia sprawozdania Platforma dokonuje stosownych
uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Ministra.
W terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego sprawozdania Minister powiadamia
Platformę o uznaniu umowy za wykonaną i rozliczoną lub za niewykonaną w całości lub w
części.
Przedmiot projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późno zm.).
Projekt nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w
tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony również w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces
Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały m 190 Rady Ministrów z dnia 29 października
2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późno zm.).
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1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Wydanie niniejszego rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10 ust. S (projektu)
ustawy z dnia ......... r. o Fundacji Platfonna Przemysłu Przyszłości dla ministra właściwego do spraw gospodarki do
wydania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, rozporządzenia określającego
szczegółowy tryb przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budtetu państwa dla Fundacji Platforma Przemysłu
Przyszłości.
Wydanie przedmiotowego rozporządzenia wynika z potrzeby zapewnienia sprawnego funkcjonowania Fundacji
Platforma Przemysłu Przyszłości, tym samym zasadnym jest uszczegółowienie metodyki przymawania i rozliczania
dotacji podmiotowej, mając na uwadze, że dotacja podmiotowa jest jednym ze źródeł finansowania bieżącej działalności
Platformy.

2. RekomeDCIowane � w tym planowane aarqcbIa Interweaeji, i oczekhnmy efekt
Pod pojęciem dotacji należy rozumieć dotację podmiotową z budżetu państwa, o której mowa w art. 131 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poZo 2077, z późno zm.).
Mając powyższe na względzie rekomenduje się, aby wniosek, który składa Platforma w terminie wskazanym przez
ministra, zawierał:
I) szczegółowy opis przemaczenia dotacji z budtetu państwa;
2) wskazanie kwoty dotacji, o jaką wnosi Platforma, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem;
3) informację o szacunkowych kosztach i przychodach Platformy;
4) wstępny harmonogram przekazywania środków.
Następnie Platforma, po zawiadomieniu o przymaniu dotacji zawrze umowę z ministrem właściwym do spraw
gospodarki, która w szczególności powinna obejmować:
I) szczegółowy opis zadań wchodzących w zakres działalności będącej przedmiotem umowy i terminy ich wykonania;
2) wysokość dotacji i terminy przekazywania rat dotacji;
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudoia danego roku budżetowego;
4) tryb kontroli wykonywania zadań na które została przyznana dotacja, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
6) obowiązki sprawozdawcze;
7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż do dnia 15 stycznia roku następnego;
8) zastrzeżenie, że w przypadku wykorzystania dotacj i w całości lub w części niezgodnie
z przeznaczeniem albo pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości Platforma będzie zobowiązana do
zwrotu dotacji do budżetu państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
,

W umowie zostanie określony również sposób postępowania w przypadku wykorzystania dotacji w całości lub w części
niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Wówczas Platforma będzie
zobowiązana do zwrotu dotacji do budżetu, odpowiednio w całości lub w części, wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.

Dla zachowania przejrzystości przepływów finansowych dotyczących fundacji Platfonna prowadzić będzie subkonto na
rachunku bankowym słut.ącym wyodrębnieniu wpływów i wydatków pochodzących z dotacji. Jest to istotne zwłaszcza
dla rozdzielenia środków Platfonny pochodzących z dotacji, od środków własnych Platfonny, zwłaszcza tych
pochodzących z innych źródeł finansowania.

3. Jak problem _tal � w luyell krajacl, w szezegómo6d krajacl edoDlunnIdcJl OECD/UE'l'
Przedmiot projektowanego rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
4. Podmioty, .a które oddziałuje

Grupa

S.

projekt
Wielkość

Oddziaływani e

Źfódło danych

Minister właściwy ds.
gospodarki

1

W zakresie ubiegania się
i rozliczania dotacji, nadzór nad
Platformą

Minister właściwy ds.
finansów publicmych

1

W zakresie udzielania
i rozliczania dotacji

Fundacja Platforma
Przemysłu Przyszłości

1

W zakresie ubiegania
i rozliczania dotacji

się

Informacje Da temat zakresu, CZUD trwania ł pocbamowanie wyaików koRlultaeJł

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie szczegółowego trybu przyznawania
i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Fundacji Platfonna Przemysłu Przyszłości zostanie przesłany do
konsultacji publicmych i opiniowania do następujących podmiotów:
Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Bimesu, Naczelna Organizacja
Technicma, Naczelna Rada Adwokacka, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Przedsiębiorców i
Pracodawców, Związek Rzemiosła Polskiego, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Izba Pracodawców Polskich, Izba
Przemysłowo-Handlowa Inwestorów w Polsce, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Krajowa Rada Spółdzielcza,
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, Federacja Przedsiębiorców Polskich ,
UNICORN Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Krajowa Izba
Doradców Restrukturyzacyjnych, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Krajowy Związek Banków
Spółdzielczych, Polska Izba Ubezpieczeń, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Stowarzyszenie
Inwestorów Indywidualnych, Związek Banków Polskich, Izba Bawełny w Gdyni, Hutnicza Izba Przemysłowo
Handlowa, Izba Gospodarcza Metali Niet.elamych i Recyklingu, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego,
Odlewnicza Izba Gospodarcza, Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego, Ogólnopolska Izba Gospodarcza
Producentów Mebli, Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju, Polska Izba Przemysłu Chemicmego, Polska
Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - POLSKIE JACHTY, Polska Unia Dystrybutorów Stali, Polski
Związek Przemysłu Oponiarskiego, Stowarzyszenie Polskich Energetyków, Towarzystwo Gospodarcze Polskie
Elektrownie, Towarzystwo Obrotu Energią, Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Stowarzyszenie
Kopalń Odkrywkowych, Związek Pracodawców Polska Miedź, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Polska Izba
In:tynierów Budownictwa, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Polski Związek Pracodawców
Budownictwa, Polski Związek Producentów Farb i Klejów, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Izba Gospodarki
Elektronicmej, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicmej,
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Koalicja na rzecz Polskich Innowacji, Polska Izba Gospodarcza
Zaawansowanych Technologii, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości,
Stowarzyszenie Top 500 Innovators, Stowarzyszenie Papierników Polskich, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i
Rozwoju sp. z 0.0. (koordynator Krajowego Klastra Kluczowego MedSilesia), Klaster Gospodarki Odpadowej i
Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy, Forum Związków Zawodowych NSZZ Solidarność, Ogólnopolskie
Porozumienie Związków Zawodowych, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Railway Business Forum, Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Izba Energetyki
Przemysłowej i Odbiorców Energii, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Izba Gospodarcza
Gazownictwa, Krajowa Izba Biopaliw, Polska Izba Biomasy, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i
Rozproszonej, Polska Izba Paliw Płynnych, Polska Organizacja Gazu Płynnego, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu
Naftowego, Polski Komitet Energii Elektrycmej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polskie Stowarzyszenie
Wodoru i Ogniw Paliwowych, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Polskie Towarzystwo Energetyki
Słonecmtj - ISES Polskie Towar", SIwo Przesvłu i Rozdziału EnerJl.ii Elektrvcmei. Stowar", szenie Ele�lrvków

Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności ETA, Rada Dialogu Społecznego.
Ponadto projekt rozporządzenia zostanie udo�pniony w Biuletynie Infonnacji Publicznej na stronic podmiotowej
Ministra Rozwoju zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
Projekt rozpor74dzenia zostanie udostępniony również w Biuletynie Infonnacji Publicznej DA stronic podmiotowej
Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z
2018 r. poz. 1 14 i 278).
Szczegółowy wykaz podmiotów oraz zgłoszone uwagi i opinie, jak również ustosunkowanie się do nich zostanie
udostępnione pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/.
6.

Wpływ IUlllektor IInal18ÓW pabllcmyeh
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
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Źródła finansowania

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Wejście w życie rozpor7J!dzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla sektora
finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu
terytorialnego.
Kwoty wydatków związane z przyznawaniem dotacj i oraz ich źródła finansowania zostały
określone w ustawie o Fundacji Platfonna Przemysłu Przyszłości oraz w aSR do tej
ustawy. Zgodnie z aSR do ustawy środki na sfinansowanie działalności FPPP zostały ujęte
w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 w rezerwie celowej, natomiast na kolejne lata
będą corocznie planowane w ustawach budżetowych poprzez zwiększenie budżetu części
20 - Gospodarka o kWOlv �Ianowane na ten cel.
-

7. Wpływ 8a konkureacyjaość 100podarkl i przedll,bion:zolć, " tym faakeJoaow8nle przedsiębiorców oraz

na rodziJIę, obywateli I gOlpodantwa domowe, uczelnie, Instytuty badawcze
Skutki

O

Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieni�ym
(w mln zł,
ceny stałcz
•....•

r.)
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niepienięŻllym
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przedsiębiorstwa

Niniejsze ro7łlOrządzcnie nie będzie miało wpływu
wymienionych grup przedsiębiorstw.

na

funkcjonowanie

Mikro-, małe i średnie
przedsiębiorstwa

Niniejsze ro7łlOJ74dzenie nie będzie miało wpływu
wymienionych grup przedsiębiorstw.

na

funkcjonowanie

Rodzina, obywatele

Brak wpływu

Uczelnie

Brak wpływu

Instytuty badawcze

Brak wpływu

Duże

oraz gospodarstwa
domowe

Niemierzalne

przedsiębiorstwa

Niniejsze rozpoJ74dzenie nie będzie miało wpływu
wymienionych grup przedsiębiorstw.

na

funkcjonowanie

Mikro-, małe i średnie
przedsiębiorstwa

Niniejsze ro7łlOJ74dzenie nie będzie miało wpływu
wymienionych grup przedsiębiorstw.

na

funkcjonowanie

Rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Brak wpływu

Uczelnie

Brak wpływu

Instytuty badawcze

Brak wpływu

Duże

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń :Wożeń
8- Zm.... o� �nych (w tym o� IaI'ol'lllllC1.lnych) wyuIbJ,cyeIa z projektu

[;><lnie dotYczv
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
D tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli Dnie
zgodno§ci).
Dnie dotyczy

D zmniejszenie liczby dokumentów
Dznmiejszenie liczby procedur
D skrócenie czasu na załatwienie sprawy
D inne:

bl zwiększenie liczby dokumentów

D zwiększenie liczby procedur
Dwydłużenie czasu na Watwienie sprawy
D inne:

Wprowadzane obcię1enia są przystosowane do ich
elektronizacji.

9.

me
\j�
Dnie dotyczy

Wpływ na ryDek pracy

Wejście w tycie projektowanej regulacji nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ Da pozo.tałe obuary

lł;J

nie dotyczy

D środowisko naturalne
Dsytuacja i rozw6j regionalny
Dinne: kształcenie, prawo

D demografia
D mienie państwowe

D informatyzacja
D zdrowie

Om6wienie wpływu

11. PlanoWllDe wykolWlie przepisów aktu pra_ego
Proponuje się, aby rozpOlządzenie weszło w życie r6wnolegle z wejściem w tycie ustawy o Fundacji Platforma
Przemysłu Przyszłości.

12. W jaki lp0a6b i kiedy aasqpi ewaaDaeja efekł6w projektu oraz jakie mierniki -t1u14 zuhllowane?
Wyniki ewaluacji �dą możliwe do określenia po złożeniu pierwszego sprawozdania z realizacji zadań objętych
dotacją i wykorzystania dotacji. Do sprawozdania rocmego Platforma dołączy sprawozdanie biegłego rewidenta - z
zgodnie
z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009
prawidłowości wykorzystania dotacji
badania
r.
o finansach publicmych.
13. Zabłcmild (iatotne dokwmenty :ir6d1owe, badania, analizy itp.)

