Poznań, 2 kwietnia 2019 r.

Regulamin Rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych 2019

I.

ANKIETA

1. Ranking dotyczy dotacji pozyskanych w roku 2018 (listy rankingowe lub wyniki konkursów
ogłoszone między 1.01.2018 a 31.12.2018 albo decyzji o dofinansowaniu, które zapadły w 2018 r.,
choć dotyczą konkursów z lat poprzednich). Pod pojęciem ,,dotacja’’ rozumiemy każdą formę
wsparcia będącą pomocą publiczną, z różnych źródeł.
2. Bierzemy pod uwagę tylko te projekty, które otrzymały decyzję o dofinansowaniu, czyli znalazły
się na listach rankingowych wśród projektów podstawowych (nie uwzględniamy projektów z listy
rezerwowej). Zasada ta dotyczy wszystkich kategorii w rankingu.
3. W rankingu uwzględniamy tylko i wyłącznie projekty, dla których firma doradcza opracowała całą
dokumentację aplikacyjną (nie uwzględniamy projektów, dla których firma doradcza opracowała
tylko studium wykonalności lub biznesplan, bez opracowania formularzu wniosku i pozostałych
wymaganych do wypełnienia załączników).
4. Jeśli projekt otrzymał dofinansowanie, ale klient – z różnych przyczyn – zrezygnował z jego
realizacji – kwota przyznanego dofinansowania może zostać uwzględniona w rankingu.
5. W przypadku instrumentów zwrotnych, finansowania ze wsparciem, itp. – należy podać tylko
wartość EDB (ekwiwalent dotacji brutto).
6. Kryterium ,,Wartość projektów’’ oznacza koszty kwalifikowane projektów, a nie wartość
całkowitą projektu - dotyczy to wszystkich części i kategorii rankingu. Podatek VAT można
zaliczyć do Wartości Projektu, jeżeli jest zaliczony do kosztów kwalifikowanych.
7. Przez projekt B+R rozumiemy w rankingu projekt, w którym badania naukowe i prace
rozwojowe stanowią główne koszty, zakres i cel projektu. Ta sama zasada dotyczy pozostałych
kategorii branżowych, takich jak: OZE, gospodarka wodno-ściekowa, efektywność energetyczna,
sieci ciepłownicze i sieci gazowe.
8. Część I. Dane Ogólne
W tej części bierzemy pod uwagę wszystkie projekty, które otrzymały dofinansowanie i stanowiły
pomoc publiczną: fundusze unijne krajowe, programy ramowe, dotacje z Komisji Europejskiej,
Fundusze Norweskie, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy , Dotacje z ZUS i NFOŚiGW,
instrumenty zwrotne, finansowanie ze wsparciem, itp.
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Dla obliczenia wartości dotacji/wartości projektów ogółem – w przypadku sumowania dotacji,
należy dotacje przyznane w euro przeliczyć na PLN, według kursu NBP sprzedaży euro z dnia
zawarcia umowy o dofinansowanie.
Przy sumowaniu wartości wszystkich dotacji w rankingu (kategoria OGÓŁEM) należy zwrócić
uwagę, aby nie zdublować dwukrotnie tych samych środków, które są wymieniane czasami w kilku
miejscach (kategoriach lub podkategoriach).
9.

Część IV: Wybrane Rodzaje Projektów
Dane dotyczące projektów ZIT należy uwzględnić zarówno w kategorii Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne, jak i w danych dotyczących poszczególnych programów/źródeł finansowania oraz w
danych o projektach według beneficjentów (część V ankiety).
Odnawialne Źródła Energii. W tej kategorii wymieniamy dotacje i projekty w ramach programów
krajowych, regionalnych oraz innych dotacji publicznych. Wartości dotyczące projektów OZE
należy uwzględnić zarówno w kategorii OZE, jak i w danych dotyczących poszczególnych
programów/źródeł finansowania oraz w danych o projektach według beneficjentów (część III
ankiety). Ta sama zasada dotyczy pozostałych kategorii branżowych, takich jak: B+R, gospodarka
wodno-ściekowa, efektywność energetyczna, sieci ciepłownicze i sieci gazowe.

10. Część V. Beneficjenci
W kategorii Projekty dla Dużych Przedsiębiorstw należy uwzględnić projekty B+R, projekty
inwestycyjne, POWER, oraz każdy inny rodzaj wsparcia, w którym beneficjentem było duże
przedsiębiorstwo. Ta sama zasada dotyczy kategorii Projekty dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw.

II. ZASADY
1. Celem rankingu jest porównanie wyników firm świadczących usługi doradcze w zakresie
pozyskiwania dotacji unijnych i z innych źródeł, przedstawienie obszarów działania firm
biorących udział w rankingu w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej oraz
innych dotacji publicznych, przegląd branży usług konsultingowych.
2. Udział w rankingu jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Organizatorem rankingu jest czasopismo ,,Fundusze Europejskie’’, którego wydawcą jest MJ
Media sp. z o.o.
4. Warunkiem udziału w rankingu jest wypełnienie ankiety oraz podpisanie i przesłanie
e-mailem skanu Oświadczenia stanowiącego załącznik do ankiety na adres:
marek.szymanski@fundusze-europejskie.pl
5. Uczestnik rankingu winien wypełnić wszystkie pola, które dotyczą programu, konkursu,
branży, w której uzyskał wsparcie: danych liczbowych, ale także nazwy działania oraz tytułu
projektu.
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6. Wypełnienie ankiety niezgodnie z informacjami podanymi w niniejszym regulaminie skutkuje
nieuwzględnieniem firmy w ankiecie.
7. Ankietę wraz z załącznikiem należy przesłać do dnia 25 kwietnia 2019 roku (czwartek), do
godziny 17.00. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia ankiet dostarczonych
do redakcji po tym terminie.
8. Wyniki rankingu zostaną opublikowane w numerze 1/2019 czasopisma Fundusze
Europejskie (maj/czerwiec).
9. Organizator może przyznać wybranym uczestnikom rankingu Wyróżnienia Specjalne wg
odrębnie ustalonych kryteriów.
10. Postanowienia końcowe:
W trosce o wiarygodność rankingu Organizator może prosić uczestników rankingu
o przedstawienie szczegółowych danych potwierdzających dane zadeklarowane w ankiecie. W
przypadku braku możliwości potwierdzenia danych Organizator zastrzega sobie prawo do
wykluczenia uczestnika z rankingu.
Organizator może także wykluczyć uczestnika rankingu w przypadku pozyskania
wiarygodnych informacji o działaniach nieetycznych firmy doradczej. (Uporczywe
nieregulowanie płatności wobec podwykonawców, nierzetelna obsługa beneficjentów, itp.)
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie rankingu. O
ewentualnych zmianach Organizator poinformuje uczestników rankingu na stronie
internetowej rankingu (podstronie portalu www.fundusze-europejskie.pl)
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych w ankiecie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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