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SKŁADANIE WNIOSKU

 Głównym wy-
znacznikiem występowania pomocy 
publicznej jest fakt przysporzenia 
korzyści dla beneficjenta, której nie 
otrzymałby w normalnych warun-
kach rynkowych. Wynika to z za-

łożenia jednakowego traktowania 
przedsiębiorstw, niezależnie czy na-
leżą one do sektora prywatnego, czy 
publicznego.
Przeprowadzenie testu prywatnego 
inwestora jest zadaniem złożonym, 

wymaga porównania warunków do-
tyczących badanej sytuacji z podob-
nymi sytuacjami, w jakie zaangażo-
wane są prywatne firmy. Konieczna 
jest także weryfikacja takich czyn-
ników, jak: okres zwrotu z przyspo-
rzenia związany z długookresową 
perspektywą w osiąganiu zysku, mo- 
ment dokonywania dokapitalizowa-
nia, charakter trudności finansowych 
przedsiębiorstwa lub wiarygodny plan 
restrukturyzacyjny.
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 Ewidencjono-
wanie należy realizować na bieżąco 
i przesyłać do instytucji opiekują-
cej się projektem wraz z wnioskiem  
o płatność. Trzeba to zrobić za po-
mocą formularza Podsystem Moni-
torowania Europejskiego Funduszu 
Społecznego 2007 (PEFS 2007), który 
funkcjonuje jako plik w formacie MS  
Excel. Wypełnienie tego obowiązku 
jest niezbędne do uzyskania kolejnej 
transzy środków na realizację projektu. 

Podsystem Monitorowania Europej- 
skiego Funduszu Społecznego został 
stworzony, aby wspierać system ewa-
luacji, monitoringu, kontroli i spra-
wozdawczości w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wy-
kazuje on postęp realizacji projektu 
i pozwala na dokładne sprawdzenie 
rezultatu osiągniętego na poszczegól-
nych etapach. Na podstawie danych 
zgromadzonych w bazie PEFS 2007 
możliwe jest dotarcie do uczestników 

projektów i przeprowadzenie badań 
ewaluacyjnych.
We wskazanym systemie zbierane są 
pod stawowe informacje o danym pro-
jekcie, które dotyczą przede wszystkim: 

grupy docelowej danego projektu 
(czyli np. instytucji, osób bezrobot-
nych i pracujących bezpośrednio 
objętych wsparciem),
szczegółów udzielonego wsparcia 
(czyli typ działań podjętych w ramach 
projektu na rzecz grupy docelowej),
projektu,
projektodawcy.
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P Y T A N I E 

Czym jest test prywatnego inwestora? W jaki sposób się go przeprowadza 

oraz co on ma na celu? 

Pojęcie testu prywatnego inwestora wiąże się z zagadnieniem udzielania 

pomocy publicznej i dotyczy działań organów publicznych lub instytucji 

je reprezentujących w odniesieniu do podmiotów należących do sektora 

publicznego. Celem testu prywatnego inwestora jest stwierdzenie, czy 

konkretne zachowanie podmiotu publicznego, związane przeważnie  

z udzieleniem pomocy finansowej, byłoby podjęte również przez prywat-

nego inwestora. Jeżeli odpowiedź jest negatywna (czyli w normalnych 

warunkach prywatny inwestor nie podjąłby się takiego działania), istnieje 

podstawa, aby uznać, że dane zachowanie może stanowić pomoc publiczną. 

P Y T A N I E 

Nasza firma jest w trakcie wykonywania projektu dofinansowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jak powinniśmy ewidencjonować 

uczestników projektu? Nie chcemy bowiem narazić się na zarzuty kontrolerów. 

Przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

(POKL) istnieje obowiązek wypełniania i przesyłania elektronicznego 

zestawienia danych o uczestnikach projektu. 
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