
 
Inicjatywa „Współtworzymy Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020” 

*nazwa skrócona: „Współtworzymy MRPO 2014-2020”] 
 

REGULAMIN 
 

1. „Współtworzymy MRPO 2014-2020” jest niezależną, apolityczną i niekomercyjną 
inicjatywą prorozwojową mikro, małych i średnich przedsiębiorców, mających siedziby 
lub planujących nowe inwestycje na terenie woj. małopolskiego. 

2. Koordynatorem Inicjatywy jest Fundacja KAPITAŁ DLA INNOWACJI z siedzibą w Krakowie 
ul. Malczewskiego 47A/11, wpisana do  KRS pod nr 0000310699, prowadząca działalnośd 
statutową na zasadach non profit. 

3. Inicjatywa rozpoczyna działalnośd z chwilą przystąpienia do niej co najmniej 5 
przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności 
gospodarczej). 

4. Główne cele inicjatywy to: 
a) Skupienie wokół Fundacji KAPITAŁ DLA INNOWACJI przedsiębiorców 

zainteresowanych uzyskaniem rzetelnej wiedzy na temat przebiegu procesu 
planowania i opracowywania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014–2020; 

b) Prowadzenie niezależnego monitoringu przebiegu procesu planowania i 
opracowywania MRPO na lata 2014–2020; 

c) Wypracowanie mechanizmów, zapewniających środowisku przedsiębiorców 
efektywny udział w konsultacjach społecznych Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014–2020; 

d) Gromadzenie informacji na temat faktycznych barier rozwojowych i rzeczywistych 
oczekiwao przedsiębiorców wobec MRPO 2014-2020 i przekazywanie tych informacji 
właściwym organom administracji; 

e) Formułowanie opinii i ocen dotyczących skuteczności i efektywności programów 
wsparcia dla MSP oraz dla instytucji otoczenia biznesu, dostępnych w latach 2007-
2013 i przekazywanie tych informacji właściwym organom administracji; 

f) Wskazywanie przykładów dobrych praktyk w zakresie programów dotacji dla MSP 
oraz IOB (w latach 2007-2013), w celu wykorzystania pozytywnych doświadczeo i 
sprawdzonych rozwiązao przy tworzeniu MRPO 2014–2020. 

5. Przystąpienie do Inicjatywy „Współtworzymy MRPO 2014-2020” odbywa się poprzez 
złożenie stosownego oświadczenia (deklaracja poparcia) i przekazanie go do Fundacji 
KAPITAŁ DLA INNOWACJI na piśmie lub w formie mailowej. 

6. Odstąpienie od Inicjatywy „Współtworzymy MRPO 2014-2020” odbywa się poprzez 
złożenie stosownego oświadczenia (deklaracja odstąpienia) i przekazanie go do Fundacji 
KAPITAŁ DLA INNOWACJI na piśmie lub w formie mailowej. 

7. Fundacja KAPITAŁ DLA INNOWACJI jako koordynator Inicjatywy „Współtworzymy MRPO 
2014-2020” odpowiedzialna jest za: 
a) Publikację na stronie internetowej www.kapitaldlainnowacji.org aktualnej listy 

przedsiębiorców, którzy złożyli deklaracje poparcia dla Inicjatywy; 

http://www.kapitaldlainnowacji.org/


b) Publikację na stronie internetowej www.kapitaldlainnowacji.org aktualności 
związanych z MRPO 2014-2020 oraz działaniami podejmowanymi w ramach 
Inicjatywy; 

c) Publikację na stronie internetowej www.kapitaldlainnowacji.org imiennej LISTY 
EKSPERTÓW zgłoszonych przez uczestników Inicjatywy, wraz z określeniem 
specjalności poszczególnych ekspertów; 

d) Okresowe rozsyłanie uczestnikom Inicjatywy drogą mailową newsletterów na temat 
działao podejmowanych w ramach Inicjatywy; 

e) Przyjmowania od uczestników Inicjatywy wszelkich propozycji, uwag, pomysłów, 
skarg i wniosków związanych z celami działania Inicjatywy. 

8. Każdy uczestnik Inicjatywy może angażowad się w jej działania w dowolnym czasie i 
zakresie, w sposób uzgodniony z Koordynatorem Inicjatywy. 

9. Każdy uczestnik Inicjatywy może zgłaszad kandydatów na ekspertów w dowolnej liczbie. 
O wpisie kandydata na listę ekspertów oraz o wykreśleniu z listy decyduje Koordynator 
Inicjatywy. 

10. Każdy ekspert może angażowad się w działania inicjatywy w dowolnym czasie i zakresie, 
w sposób uzgodniony z Koordynatorem Inicjatywy. 

11. Wszelkie koszty związane z działaniami podejmowanymi przez Koordynatora Inicjatywy 
ponosi Fundacja KAPITAŁ DLA INNOWACJI. 

12. Wszelkie koszty związane z działaniami podejmowanymi w ramach Inicjatywy przez 
przedsiębiorców i ekspertów ponoszą oni sami we własnym zakresie. 

13. Podmioty tworzące rzeczoną inicjatywę, na potrzeby jej realizacji nie tworzą odrębnego 
przedsiębiorstwa i nie podlegającą opodatkowaniu. Zaś niniejszy regulamin nie stanowi umowy 
spółki cywilnej. 
 
 
 
 
 
 
 
Kraków, 2010-07-28 
Piotr Kościukiewicz 
Prezes Zarządu Fundacji KAPITAŁ DLA INNOWACJI 
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