
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 8 marca 2019 r. 

Poz. 460 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII1) 

z dnia 8 marca 2019 r. 

w sprawie dotacji podmiotowej dla Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości 

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (Dz. U. poz. 229) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej dla Fundacji Platfor-

ma Przemysłu Przyszłości na realizację jej bieżącej działalności. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) Platformie – rozumie się przez to Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości; 

2) ministrze – rozumie się przez to ministra właściwego do spraw gospodarki; 

3) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. 

§ 3. Platforma składa do ministra wniosek o udzielenie dotacji podmiotowej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, 

w terminie do dnia 31 stycznia roku, którego dotyczy dotacja podmiotowa. 

§ 4. Minister, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dotacji podmiotowej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, za-

wiadamia Platformę o przyznaniu dotacji podmiotowej i zawiera z Platformą umowę, która obejmuje co najmniej: 

1) szczegółowy zakres działalności, na realizację której jest udzielona dotacja podmiotowa, i termin wykonania zadań 

objętych dotacją podmiotową; 

2) wysokość dotacji podmiotowej i terminy przekazywania transz dotacji podmiotowej; 

3) termin wykorzystania dotacji podmiotowej, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego; 

4) tryb kontroli wykonywania zadań objętych dotacją podmiotową; 

5) termin i sposób rozliczenia dotacji podmiotowej; 

6) obowiązki sprawozdawcze; 

7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji podmiotowej, nie dłuższy niż do dnia 31 stycznia roku następnego. 

§ 5. 1. Podstawą rozliczenia dotacji podmiotowej są sprawozdania, o których mowa w art. 10 ust. 4 ustawy. 

2. Minister powiadamia Platformę o uznaniu dotacji podmiotowej za: 

1) rozliczoną w całości albo w części albo 

2) nierozliczoną 

– w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdań, o których mowa w art. 10 ust. 4 ustawy. 

                                                           
1) Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzą-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości 

i Technologii (Dz. U. poz. 93). 
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§ 6. W 2019 r. Platforma składa do ministra wniosek o udzielenie dotacji podmiotowej, o którym mowa w art. 10 

ust. 1 ustawy, w terminie 60 dni od dnia dokonania wpisu Platformy do Krajowego Rejestru Sądowego. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 marca 2019 r. 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii: J. Emilewicz 


	D20190460



