Załącznik nr 1 umowy nr CRU-……………………………………………
z dnia …………………………………………….r.

SPECYFIKA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonanie w ramach Zamówienia pn.: „Opracowanie projektów zmian legislacyjnych wraz z
uzasadnieniem ułatwiających funkcjonowanie instrumentów wsparcia dla MŚP” w zakresie
opracowania propozycji projektu ustawy w zakresie zmian ustawy o finansach publicznych oraz
innych ustaw wraz z uzasadnieniem w zakresie pozwalającym na wprowadzenie mechanizmu
kalendarium budżetowego umożliwiającemu środowiskom lokalnych przedsiębiorców i ich
organizacji na faktyczne uczestniczenie w procesie kształtowania budżetu gminu, a także
sprawozdań z jego wykonywania.
Propozycja powinna obejmować również projekt zmiany ustawy w zakresie dochodów jednostek
samorządu terytorialnego, co pozwoli na stosowanie przez gminę ulg inwestycyjnych wobec
lokalnych przedsiębiorców przede wszystkim w odniesieniu do wymiaru podatku dla osób
prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy. W szczególności opracowanie powinno
uwzględnić ewentualne możliwości stosowania ulg w wymiarze podatku osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o zasady ogólne, podatek liniowy z równą
stawką, zryczałtowane formy opodatkowania, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz
karty podatkowej.
Propozycja regulacji ustawowych powinna również obejmować ewentualne zmiany w zakresie
wyodrębnienia komunalnej części podatku dochodowego oraz innych form opodatkowania.
Rozwiązanie powinno uwzględniać aktualny stan prawny. Wykonane w ramach projektu
opracowania powinny także uwzględnić rezultaty prac zespołu na temat propozycji mechanizmów
kształtowania budżetu gminy przez zmianę kalendarium budżetowego, określenia budżetu, wraz z
prowadzeniem konsultacji co do jego założeń ze środowiskami gospodarczymi oraz doświadczenia
międzynarodowe wynikające z przeprowadzanych w ramach projektu ankiet.

2. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia informacji o finansowaniu relizacji projektu zgodnie
z zamieszczonymi na stronie www.ncbr.gov.pl dokumenty pt. „Poradnik promocji dla projektów
krajowych”.
Zamawiający przekaże Wykonawcy wymagane logotypy.
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3. Pod tytułem opracowania Wykonawca umieści następującą treść:

wykonano na rzecz SGH, w ramach projektu :
„Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP,
działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (akronim:
REGIOGMINA) nr 385453
Program badań naukowych i prac rozwojowych
„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”
GOSPOSTRATEG
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