Ranking firm doradczych 2015-2016

Instrukcja wypełniania ankiety

1. Przy wypełnianiu ankiety naleŜy brać pod uwagę projekty, które otrzymały decyzję o
dofinansowaniu między 1 stycznia 2015 a 31 grudnia 2016. Dotyczy to równieŜ konkursów
ogłoszonych przed 1 stycznia 2015 oraz konkursów rozstrzygniętych przed tą datą – jeśli
decyzja o dofinansowaniu zapadła między 1 stycznia 2015 a 31 grudnia 2016 (dotyczy np.
projektów z listy rankingowej, które najpierw znalazły na liście rezerwowej, a następnie na
liście podstawowej).
2. W ankiecie naleŜy uwzględniać jedynie projekty, w przypadku których firma
przygotowywała całość dokumentacji lub miała nadzór nad całością dokumentów.
3. W ankiecie uwzględnia się zarówno projekty konkursowe, jak i pozakonkursowe.
4. W ankiecie naleŜy uwzględnić WYŁĄCZNIE projekty, dla których przyznano
dofinansowanie – otrzymano zaproszenie do zawarcia umowy o dofinansowanie.
5. W rankingu uwzględnia się projekty, które w okresie objętym rankingiem:
a) znalazły się na listach rankingowych wśród projektów podstawowych (nie naleŜy uwzględniać
projektów rezerwowych),
b) otrzymały pisemną informację o przyznaniu dofinansowania.
6. W rankingu nie naleŜy uwzględniać projektów, które znalazły się na listach rankingowych wśród
projektów rezerwowych. Projekt z listy rezerwowej moŜna uwzględnić w rankingu dopiero wtedy,
gdy:
a) zostanie wpisany na listę rankingową wśród projektów podstawowych,
b) otrzyma pisemną informację o przyznaniu dofinansowania.
7. W rankingu moŜna uwzględnić projekty, które otrzymały decyzję o dofinansowaniu, ale z przyczyn
niezaleŜnych od firmy doradczej nie zostały zrealizowane (z powodu rezygnacji beneficjenta z
realizacji projektu, rezygnacji beneficjenta z otrzymania wsparcia, itp.)
8. W przypadku dotacji przyznawanych w euro nie przeliczamy jej na wartość w PLN. Natomiast w
sytuacji uwzględnienia tejŜe dotacji (projektu) w innych kategoriach, które podawane są w PLN
(OGÓŁEM, BENEFICJENCI, INNE ŹRÓDŁA DOTACJI, inne) naleŜy zastosować
przelicznik sprzedaŜy euro według kursu NBP z dnia zawarcia umowy o dofinansowaniu.

9. Przy sumowaniu wartości wszystkich dotacji w rankingu (kategoria OGÓŁEM) naleŜy
zwrócić szczególną uwagę, aby nie dublować tych samych środków, które są wymieniane
czasami w kilku miejscach (kategoriach lub podkategoriach).
10. Ankieta składa się z pięciu części: OGÓŁEM, PROGRAMY OPERACYJNE, INNE
ŹRÓDŁA DOTACJI, WYBRANE RODZAJE PROJEKTÓW i BENEFICJENCI.
11. Część OGÓŁEM jest co do zasady obowiązkowa. NaleŜy w niej uwzględnić wszystkie
projekty, które otrzymały decyzję o dofinansowaniu między 1 stycznia 2015 a 31 grudnia
2016 (w ramach programów z perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020). Nie
naleŜy do nich wliczać wartości dotyczących innych źródeł dofinansowania, krajowych i
zagranicznych, uwzględnionych w ankiecie (np. ZUS, Norweski Mechanizm Finansowy itd.).
12. Część Ogółem nie jest obowiązkowa dla tych firm, które głównie pozyskiwały środki
z innych dotacji publicznych poza środkami unijnymi (Fundusze Norweskie, dotacje ZUS,
NFOŚiGW, dotacje sektorowe poza UE, inne). Wtedy wypełniają tylko tą część ankiety, która
bezpośrednio ich dotyczy. Oczywiście, jeśli pozyskały takŜe jakiekolwiek dotacje z UE 20142020 mogą na zasadzie dobrowolności uwzględnić je w części Ogółem.
13. W przypadku kryterium Wartość Projektu naleŜy uwzględnić koszty kwalifikowane
projektu, a nie koszty całkowite.
14. Część PROGRAMY OPERACYJNE dotyczy poszczególnych programów z perspektywy
finansowej Unii Europejskiej 2014–2020 i naleŜy w niej uwzględniać wnioski
przygotowywane w ramach tych programów. W przypadku projektów ZIT, które
dofinansowane są z róŜnych programów, dotyczące ich wartości naleŜy podać w IV części
ankiety. Wartości w części PROGRAMY i w kategorii ZIT powinny sumować się co do
wartości w części OGÓŁEM.
15. Część INNE ŹRÓDŁA DOTACJI jest nieobowiązkowa. W przypadku podania informacji
w tej części podlegają one tej samej procedurze weryfikacji, co pozostałe informacje z
ankiety.
16. Część WYBRANE RODZAJE PROJEKTÓW zawiera element uzupełniający część
PROGRAMY OPERACYJNE (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) oraz inne ujęcie
informacji z II i III części ankiety i jest nieobowiązkowa. W przypadku podania informacji w
tej części podlegają one tej samej procedurze weryfikacji, co pozostałe informacje z ankiety.
17. Kategoria BENEFICJENCI jest innym sposobem liczenia tych samych projektów, co
wymienione w punkcie 6.
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