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Kategoria 1: Pytania ogólne
Idź do spisu treści

Pytanie 5:

Czy dobrze rozumiem, że produkt sieciowy może obejmować różne branże i
dziedziny, ale musi posiadać jeden wspólny wyróżnik, jak np. "Krakowski
Kredens", który obejmuje szeroką gamę produktów spożywczych, ale różnych?
Czy są jakieś połączenia, które są niedopuszczalne? Np. jeśli połączymy ofertę z
3 różnych specjalizacji (wspólnych dla innych regionów, oczywiście) pod
jednym brandem?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu produkt sieciowy to gotowa
do sprzedaży, spakietyzowana oferta oparta o rozproszoną strukturę podmiotów,
atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja,
posiadająca wspólny wyróżnik (markę) produktu.
Istotne jest, by planowany w ramach projektu produkt (poza cechami produktu
sieciowego) był również innowacyjny.

Kategoria 1: Pytania ogólne

Ważne jest również, aby elementy wchodzące w skład produktu sieciowego
(oferowane usługi, produkty) nie stanowiły działalności wykluczonych,
a przedmiot projektu wpisywał się we wspólne obszary inteligentnych
specjalizacji województw Polski Wschodniej (RIS).
Ocena konkretnych rozwiązań, ich poprawność i wpisywanie się w zasady
konkursu, będzie przedmiotem szczegółowych analiz Komisji Oceniającej
Projekty na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

Pytanie 6:

W związku z ogłoszeniem konkursu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 poddziałania 1.3.2 zwracam się z zapytaniem, czy planują Państwo
w tym zakresie realizację szkolenia?
Zaplanowano przeprowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących konkursu
w ramach poddziałania 1.3.2 POPW na przełomie kwietnia i maja 2016 r. w pięciu
miastach wojewódzkich Polski Wschodniej.
Szczegóły dotyczące dat oraz miejsc spotkań zostaną opublikowane na stronie
PARP www.parp.gov.pl.

2

Kategoria 2: Pytania dotyczące Wnioskodawcy
Idź do spisu treści

Pytanie 9:

Kategoria 2: Pytania dotyczące Wnioskodawcy

Czy członkiem konsorcjum może być spółka powołana przez wszystkich
konsorcjantów, która
a) posiada prawa do znaku towarowego, marki produktu sieciowego,
odpowiada za marketing itp.,
b) wszyscy konsorcjanci mają w tej spółce udziały?
Czyli czy fakt posiadania udziałów przez konsorcjantów w tej spółce (tj.
powiązania kapitałowe między pozostałymi konsorcjantami a tą spółką) nie
dyskwalifikuje tej spółki z bycia beneficjentem?
Zakładamy, że będę udział pojedynczego konsorcjanta w tej spółce będzie na
poziomie 10%-25%.
Ocena konkretnych rozwiązań, ich poprawność i wpisywanie się w zasady
konkursu, będzie przedmiotem szczegółowych analiz Komisji Oceniającej
Projekty na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.
Brak jest zakazu powiązań osobowych i kapitałowych między członkami
konsorcjum. Należy jednak pamiętać, że istotną kwestią w procesie oceny statusu
przedsiębiorstwa jest również kwestia powiązań z innymi podmiotami i może
to mieć wpływ na spełnianie kryteriów kwalifikujących dany podmiot do sektora
MŚP.

Pytanie 10:

Jak daleko posuniętą swobodę ma konsorcjum w zakresie skonstruowania
umowy konsorcjum w części dotyczącej realizacji zadań w ramach projektu?
Jakiego rozwiązania oczekujecie Państwo w sytuacji kiedy jeden z
konsorcjantów nie zrealizuje w terminie swojego zakresu inwestycyjnego?
Czy zaakceptujecie Państwo taką umowę konsorcjum, w której za ten
niezrealizowany zakres odpowiada wyłącznie ten konsorcjant (czyli brak zapisu
o solidarności w ramach konsorcjum?)?
Wyznacznikiem poddziałania 1.3.2 POPW jest integrowanie firm i ich ofert
w celu utworzenia wspólnego innowacyjnego produktu sieciowego.
Budując produkty sieciowe opieramy się na zaangażowaniu wielu podmiotów
(konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej 10 przedsiębiorców, z których
każdy jest MŚP) wspólnie realizujących projekt .
W imieniu i na rzecz członków konsorcjum działa wnioskodawca, którym jest
Lider konsorcjum.
Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej beneficjentem w rozumieniu
art. 2 pkt 1 Ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217)) jest Lider
konsorcjum.
Minimalny zakres Umowy Konsorcjum regulującej zasady działania konsorcjum
został określony w Załączniku 9 do Regulaminu konkursu.
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Zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie § 4 ust. 2 „Beneficjent
ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy oraz realizację
całości Projektu, w tym realizację przez członków konsorcjum obowiązków
wynikających z Umowy. Beneficjent odpowiada za działania i zaniechania
członków konsorcjum jak za własne działania i zaniechania”. Dodatkowo
w odniesieniu do członków konsorcjum należy mieć na uwadze zapisy wzoru
umowy o dofinansowanie § 4 ust. 7.
Zmiany umowy konsorcjum są dopuszczalne, przy uwzględnieniu zapisów § 4
ust. 5 oraz § 24 ust. 9 wzoru umowy o dofinansowanie.

Kategoria 2: Pytania dotyczące Wnioskodawcy

Kwestie dotyczące zmian w umowie o dofinansowanie, braku realizacji
wskaźników, czy nieprawidłowości również zostały uregulowane we wzorze
umowy o dofinansowanie (m.in. § 24 Zmiany w Umowie i Projekcie, § 26
Nieprawidłowości i zwrot środków, § 27 Nieosiągnięcie wskaźników).
W Załączniku 9 do Regulaminu konkursu w pkt. 19 uwaga ogólna jest mowa,
iż postanowienia umowy konsorcjum nie mogą pozostawać w sprzeczności
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wytycznymi, o których mowa
w art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz postanowieniami umowy
o dofinansowanie. Jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy umową konsorcjum
a przepisami prawa, wytycznymi lub treścią umowy o dofinansowanie
rozstrzygać należy na rzecz przepisów prawa, właściwych wytycznych lub
postanowień umowy o dofinansowanie.

Pytanie 11:

Czy uczestnikiem projektu może być przedsiębiorstwo, które uzyskało wsparcie
poprzez wejścia kapitałowe w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie
3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej i czy środki te może przeznaczyć na
udział własny w projekcie w ramach PO PW Podziałanie 1.3.2.?
Ocena konkretnych rozwiązań, ich poprawność i wpisywanie się w zasady
konkursu, będzie przedmiotem szczegółowych analiz Komisji Oceniającej
Projekty na podstawie danych przedstawionych we wniosku o dofinansowanie
na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.
Istotną kwestią w procesie oceny statusu przedsiębiorstwa jest kwestia powiązań
lub partnerstwa z innymi podmiotami. Powiązania takie lub partnerstwo mogą
mieć wpływ na spełnianie kryteriów kwalifikujących dany podmiot do sektora
MŚP.
Uczestnictwo w projekcie, który był realizowany w działaniu 3.1 POIG wiąże się
z wejściem kapitałowym Inwestora, zatem występuje powiązanie lub partnerstwo.
Przy badaniu statusu MŚP należy uwzględnić wszystkie powiązania i/lub
partnerstwo z innymi podmiotami, m.in. przedsiębiorstwami, osobami
fizycznymi, uczelniami czy jednostkami samorządu terytorialnego.
Środki związane z ww. wejściem kapitałowym w ramach działania 3.1 POIG były
kwalifikowane jako pomoc de minimis. Uwzględnienie jej we wniosku
o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.3.2 POPW (lub brak jej
wykazania) będzie uzależnione od daty uzyskanej pomocy de minimis, którą
należy wykazać z bieżącego roku oraz z dwóch poprzedzających lat
podatkowych.
4

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (załącznik
nr 3 do Regulaminu konkursu) pomoc de minimis należy rozpatrywać dla danego
Członka Konsorcjum jako jednego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Kategoria 2: Pytania dotyczące Wnioskodawcy

Dodatkowo należy mieć na uwadze m.in. zapisy Rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(GBER) art. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna ust. 14:
„Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25%
kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych
źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia
finansowego.”
W sytuacji opisanej w pytaniu, w przypadku przystąpienia do konsorcjum
składającego wniosek o dofinansowanie projektu, należy w Tabelach
finansowych – Sytuacja finansowa oraz jej prognoza (Załącznik do wniosku
o dofinansowanie), uwzględnić wyjście kapitałowe Inwestora (o ile będzie miało
miejsce w okresie realizacji projektu – maksymalnie 10 lat od wejścia
kapitałowego).

Pytanie 12:

Zgodnie z regulaminem konkursu w ramach działania 1.3.2 POPW (paragraf
6): Minimum 50% (liczbowo) członków konsorcjum (w tym Lider konsorcjum),
musi udokumentować, że prowadzi działalność gospodarczą co najmniej rok
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazując przychody z
działalności gospodarczej.
Proszę o interpretację tego zapisu tj.: czy przez niego należy rozumieć, że Lider
Konsorcjum musi bezwzględnie prowadzić działalność gospodarczą przez co
najmniej rok?
Zacytowany zapis Regulaminu konkursu oznacza, że wśród członków
konsorcjum, którzy są zobowiązani udokumentować prowadzenie działalności
gospodarczej co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
wykazując przychody z działalności gospodarczej znajduje się również
Wnioskodawca (Lider Konsorcjum).
Powyższe będzie podlegało ocenie zgodnie z kryterium merytorycznym dostępu
nr 7 „Minimum 50% członków konsorcjum prowadzi działalność gospodarczą
co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku.”
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Kategoria 3: Koszty kwalifikowane
Idź do spisu treści

Pytanie 18:

W ramach projektu koniecznym jest wykonanie robót budowlanych,
wnioskodawca dysponuje pozwoleniem na budowę na obiekt np.
czterokondygnacyjny o powierzchni 1 000 m2, do celów projektu w ramach
działania 1.3.2 wnioskodawca będzie wykorzystywał jedną kondygnację o
powierzchni 250m2.
Czy przyjęcie metodologii wyliczenia maksymalnej kwoty wydatków
kwalifikowanych poprzez w pierwszej kolejności wyliczenie kosztów budowy
całego obiektu, a następnie wyliczenie kosztów kwalifikowanych ze
współczynnika proporcji (powierzchnia na potrzeby projektu do powierzchni
ogółem) pomnożyć razy całkowite koszty budowy obiektu jest poprawna?
Czy pozostałe koszty wykazać po stronie wydatków niekwalifikowanych?

Pytanie 19:

Kategoria 3: Koszty kwalifikowane

Co do zasady możliwa jest sytuacja kiedy wnioskodawca na etapie aplikowania
określi we wniosku, że tylko część budynku/obiektu będzie wykorzystywana
do projektu i w takim przypadku proporcjonalnie procentowo należy obliczyć
koszty w stosunku do ogólnej wielkości danej nieruchomości.
Należy pamiętać, iż wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem są tylko
takie wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu,
są bezpośrednio związane z projektem. Wydatki planowane do poniesienia
w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być
kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu
projektu.
Kategorie wydatków kwalifikowalnych muszą być zgodne z wydatkami
kwalifikowanymi określonymi w Regulaminie konkursu.
Wydatki niekwalifikowalne są w całości finansowane ze środków własnych
wnioskodawcy.
Czy w ramach projektu można w ramach kosztów kwalifikowanych ująć zakup
środków transportu (np. rowery lub mały pojazd elektryczny typu melex lub
mini kolejka) ??
Ocena konkretnych rozwiązań, ich poprawność i wpisywanie się w zasady
konkursu, będzie przedmiotem szczegółowych analiz Komisji Oceniającej
Projekty na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.
Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 13 lit. a rozporządzenia nr 651/2014,
nie jest możliwe udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierającej
działalność w sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury. Zgodnie
z art. 2 pkt 45 rozporządzenia nr 651/2014, transport oznacza transport pasażerski
powietrzny, morski, drogowy lub kolejowy i wodny śródlądowy lub towarowy
transport zarobkowy.

Pytanie 20:

Jak rozumieć zapisy dotyczące maksymalnego udziału wydatków
inwestycyjnych związanych z budową, rozbudową, przebudową i wyposażeniem
miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich kosztów
kwalifikowanych.
Czy zapis ten odnosi się do wszystkich kosztów kwalifikowanych ponoszonych
przez danego konsorcjanta czy wszystkich kosztów kwalifikowanych projektu.?
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Czyli co w sytuacji gdy wartość kosztów kwalifikowanych całego projektu
wynosi 30 mln.
A.) w jaki sposób liczyć udział 15% czy 15% x wartość kosztów kwalifikowanych
tj, 30 mln czyli 15%x30=4,5 mln
B.) 30 mln / 0,85 = 35,29 X 15% = 5,29 Mln
Która wartość kosztów kwalifikowanych jest poprawna.
Zakładając że maksymalny udział kosztów na prace związane z miejscami
noclegowymi wynosi dla całego projektu wynosi 4,5 mln ? czy w opisywanym
przykładzie to gdy jeden z konsorcjantów chce wykonać obiekt hotelowy za
kwotę 4,5 mln Jest to zgodne z zapisami regulaminu konkursu?
Licząc koszty kwalifikowane tylko dla tego konsorcjanta udział kosztów
związanych z miejscami noclegowymi przekracza 15% (wynosi 100%), jednakże
w ramach całego projektu nie przekracza 15%.

Kategoria 3: Koszty kwalifikowane

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu §5 Zasady finansowania projektów,
ust. 5 pkt. 3 „maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych
na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową
i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich
kosztów kwalifikowalnych”.
Biorąc powyższe po uwagę należy limit wydatków związanych z miejscami
noclegowymi odnosić do całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.
Podział zadań związanych z realizacją projektu na poszczególnych członków
konsorcjum oraz określenie udziału finansowego w projekcie poszczególnych
członków konsorcjum należy przedstawić odpowiednio we wniosku
o dofinansowanie
(części:
X
Harmonogram
rzeczowo-finansowy,
XV. Szczegółowy opis projektu, XVII. Opis założeń przyjętych przy sporządzaniu
prognozy finansowej) oraz uregulować w umowie konsorcjum (zgodnie
z Załącznikiem do Regulaminu konkursu nr 9 Minimalny zakres umowy
konsorcjum).

Pytanie 21:

Co oznacza zapis: maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych
na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową
i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich
kosztów kwalifikowalnych.
Czy miejsca noclegowe oznaczają tylko pokoje np. hotelowe czy zapis dotyczy
całego budynku, który w swojej ofercie ma świadczenie usług noclegowych. Czy
np. sale konferencyjne, zaplecze gastronomiczne, części wspólne, spa itd.
w obiektach hotelowych mogą być sfinansowane poza tym pułapem 15% na
miejsca noclegowe.
Zapis: maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie
ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową
i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich
kosztów kwalifikowalnych oznacza, że łączna kwota wydatków inwestycyjnych
(rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową,
rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych będzie mogła być
uznana za kwalifikowalne tylko do pułapu 15% wszystkich wydatków
poniesionych w ramach projektu uznanych za kwalifikowalne. Wydatki
przekraczające wskazany próg będą wydatkami niekwalifikowalnymi.
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Określenie „budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie miejsc
noclegowych” należy rozumieć szeroko - jako inwestycję w obiekt, z którym
związane są miejsca noclegowe.
Koszty budowy nieruchomości związanej z miejscami noclegowymi powinny być
wliczane do limitu 15% w całości.
Ponadto należy pamiętać, że wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem
są tylko takie wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu,
są bezpośrednio związane z projektem. Wydatki planowane do poniesienia
w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być
kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu
projektu.

Pytanie 22:

Kategoria 3: Koszty kwalifikowane

W jaki sposób należy wyodrębnić z kosztów budowlanych nieruchomości część
noclegową, tj. :
1. czy należy zrobić jeden kosztorys dla całości i procentowo - w zależności
od powierzchni wyliczyć koszt bazy noclegowej?,
2. czy zrobić oddzielne kosztorysy dla części noclegowej i oddzielnie dla
pozostałej części / całość objęta projektem?
3. czy może przyjąć jeszcze jakieś inne rozwiązanie?
Co należy wliczać do bazy noclegowej?
Czy tylko pokoje, sanitariaty i ciągi komunikacyjne?
Czy może też część restauracyjną?
Zapis: maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie
ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową
i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich
kosztów kwalifikowalnych oznacza, że łączna kwota wydatków inwestycyjnych
(rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową,
rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych będzie mogła być
uznana za kwalifikowalne tylko do pułapu 15% wszystkich wydatków
poniesionych w ramach projektu uznanych za kwalifikowalne. Wydatki
przekraczające wskazany próg będą wydatkami niekwalifikowalnymi.
Określenie „budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie miejsc
noclegowych” należy rozumieć szeroko - jako inwestycję w obiekt, z którym
związane są miejsca noclegowe.
Koszty budowy nieruchomości związanej z miejscami noclegowymi powinny być
wliczane do limitu 15% w całości.
Ponadto należy pamiętać, że wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem
są tylko takie wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu,
są bezpośrednio związane z projektem. Wydatki planowane do poniesienia
w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być
kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu
projektu.

Pytanie 23:

W §4 pkt. jest zapis: „Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół
nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych,
będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę
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do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury
noclegowej.”
W §5, pkt 5, 3 jest zapis: „maksymalny udział wydatków inwestycyjnych
(rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową,
rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może
przekroczyć 15% wszystkich kosztów kwalifikowanych”
Czy należy te zapisy rozumieć w taki sposób, że w projekcie – co do zasady –
koszty na tworzenie bazy noclegowej mogą być ujmowane w ramach
k.kwalifikowanych, ale nie mogą przekroczyć 15% wszystkich
k.kwalifikowanych?

Kategoria 3: Koszty kwalifikowane

Zapis: maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie
ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową
i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich
kosztów kwalifikowalnych oznacza, że łączna kwota wydatków inwestycyjnych
(rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową,
rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych będzie mogła być
uznana za kwalifikowalne tylko do pułapu 15% wszystkich wydatków
poniesionych w ramach projektu uznanych za kwalifikowalne. Wydatki
przekraczające wskazany próg będą wydatkami niekwalifikowalnymi.
Określenie „budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie miejsc
noclegowych” należy rozumieć szeroko - jako inwestycję w obiekt, z którym
związane są miejsca noclegowe.
Koszty budowy nieruchomości związanej z miejscami noclegowymi powinny być
wliczane do limitu 15% w całości.
Ponadto należy pamiętać, że wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem
są tylko takie wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu,
są bezpośrednio związane z projektem. Wydatki planowane do poniesienia
w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być
kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu
projektu.

Pytanie 24:

Czy beneficjent - członek konsorcjum może wnieść jako częściowy wkład własny
część nieruchomości użyczonej bezterminowo na podstawie umowy z partnerem
publicznym tj. jednostką samorządu terytorialnego lub jej jednostką podległą?
Sposób kwalifikowania wydatków związanych z nieruchomościami został
opisany w Regulaminie konkursu § 5 Zasady finansowania projektów ust. 3,
punkt 1, podpunkt a).
W opisanym przypadku nie mamy do czynienia z zakupem nieruchomości, w tym
prawa użytkowania wieczystego, zatem nie ma wydatku kwalifikowalnego, a tym
samym nie może on stanowić wkładu własnego.
Zgodnie z zapisami Załącznika do umowy o dofinansowanie nr 6 Wzór umowy
o dofinansowanie § 1 ust. 25 przez wkład własny należy rozumieć „środki
finansowe i nakłady zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną
przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną
Beneficjentowi przekazane, jako dofinansowanie (różnica między kwotą
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wydatków
kwalifikowalnych
Beneficjentowi)”.

Pytanie 25:

a

kwotą

dofinansowania

przekazaną

W umowie o dofinansowanie jest zapis nt możliwości zakupu używanych
środków trwałych pod warunkiem zaakceptowania go przez IP. Kiedy należy
zwrócić się z zapytaniem o zgodę na zakup takiego środka?

Ponadto należy pamiętać o zasadach dotyczących m.in. dokonywania zakupów
opisanych we wzorze umowy o dofinansowanie § 17 Wybór wykonawcy
w ramach projektu.
UWAGA
Zmiana
stanowiska
w związku
ze zmianą
w dokumentacji
konkursowej
obowiązującą
od dnia
20.04.2016 r.

Na podstawie Załącznika do Regulaminu konkursu nr 6 Wzór umowy
o dofinansowanie projektu §11 ust. 6 pkt. 4 jest możliwość zakupu używanego
środka trwałego i uznania związanych z nim kosztów jako kosztu
kwalifikowanego w ramach wniosku o płatność.
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 6.2 Ocena
kwalifikowalności wydatku, pkt. 2)
„Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest przede
wszystkim w trakcie realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność
oraz w trakcie kontroli projektu, w szczególności kontroli w miejscu realizacji
projektu lub siedzibie beneficjenta. Niemniej, na etapie oceny wniosku
o dofinansowanie dokonywana jest ocena kwalifikowalności planowanych
wydatków. Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z beneficjentem
umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent
przedstawi we wniosku o płatność w trakcie realizacji projektu, zostaną
poświadczone, zrefundowane lub rozliczone (w przypadku systemu
zaliczkowego)16. Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest
prowadzona także po zakończeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków
nałożonych na beneficjenta umową o dofinansowanie oraz wynikających
z przepisów prawa.”
16

Punktem wyjścia dla weryfikacji kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji
projektu jest zatwierdzony wniosek o dofinansowanie.
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Zgodnie z wzorem umowy o dofinansowanie § 11 ust. 6 pkt. 4 warunkiem uznania
zakupu używanego środka trwałego jako kosztu kwalifikowanego w ramach
wniosku o płatność jest uzyskanie akceptacji takiego wydatku przez Instytucję
Pośredniczącą.
Zakup używanych środków trwałych, będzie możliwy do zaakceptowania jedynie
w sytuacji, gdy nie ma możliwości zakupu nowego środka trwałego o podobnych
lub lepszych parametrach / funkcjonalnościach i zakup taki został przewidziany
we wniosku o dofinansowanie.
Ocena czy ostatecznie dany zakup będzie kwalifikowalny zostanie dokonana
na etapie weryfikacji wniosku o płatność. W sytuacji, kiedy IP stwierdzi,
iż którykolwiek z powyższych warunków jest niespełniony, zakup nie zostanie
zaakceptowany i będzie musiał być sfinansowany ze środków własnych
beneficjenta.

Pytanie 26:

Czy w ramach ogłoszonego konkursu możliwa jest realizacja projektu
zakładającego wspomaganie hodowli zwierząt (znajdujących się w zał I do
TFUE)? Czy hodowla wymieniona w zał I TFUE jest wykluczona
z dofinansowania w ramach poddziałania?
Ocena konkretnych rozwiązań, ich poprawność i wpisywanie się w zasady
konkursu, będzie przedmiotem szczegółowych analiz Komisji Oceniającej
Projekty na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.
Należy jednak pamiętać, że Regionalna pomoc inwestycyjna nie może być
udzielana w przypadkach określonych w art. 13 rozporządzenia nr 651/2014.
Pomoc nie może być udzielana w sektorach rybołówstwa, akwakultury oraz
rolnictwa (w zakresie hodowli oraz uprawy produktów rolnych), o których mowa
w Załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Czy jeśli jedną z 3 głównych atrakcji naszego produktu sieciowego będzie szlak
konny to:
- kosztem kwalifikowalnym będzie zakup bryczek i sań?
- kosztem kwalifikowalnym będzie zakup koni do jazdy wierzchem?
Ocena konkretnych rozwiązań, ich poprawność i wpisywanie się w zasady
konkursu, będzie przedmiotem szczegółowych analiz Komisji Oceniającej
Projekty na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.
Należy jednak pamiętać, że Regionalna pomoc inwestycyjna nie może być
udzielana w przypadkach określonych w art. 13 rozporządzenia nr 651/2014.
Zgodnie z art. 13 lit. a) rozporządzenia nr 651/2014, nie jest możliwe udzielanie
regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierającej działalność w sektorze transportu
i związanej z nim infrastruktury. Zgodnie z art. 2 pkt 45 ww. rozporządzenia
nr 651/2014, transport oznacza transport pasażerski powietrzny, morski, drogowy
lub kolejowy i wodny śródlądowy lub towarowy transport zarobkowy.
Podobnie jak w przypadku środków transportu, pomoc nie może być udzielana
w sektorach rybołówstwa, akwakultury oraz rolnictwa (w zakresie hodowli oraz
uprawy produktów rolnych), o których mowa w Załączniku I do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Powyższe oznacza, że np. jeśli w ramach projektu, gdzie przedsiębiorca ubiega
się o dofinansowanie związane z rozbudową firmy (działalność gospodarcza
m.in. w zakresie turystyki rekreacyjnej – budowa nowego parkuru, stajni dla koni)
nie mamy do czynienia z działalnością w zakresie hodowli koni (która jest
wykluczona z możliwości otrzymania wsparcia), prowadzi natomiast działalność
w zakresie świadczenia usług turystycznych (która jest dozwolona).
Należy pamiętać, że projekty realizowane w ramach poddziałania 1.3.2 POPW
muszą być innowacyjne (innowacja produktowa – zgodnie z kryterium
merytorycznym rankingującym nr 1 „Innowacyjność produktu”).
Pod pojęciem innowacji produktowej rozumieć należy wprowadzenie do praktyki
w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania wyłącznie
w odniesieniu do produktu (wyrobu lub usługi). W przypadku poddziałania 1.3.2
odnosi się ona do innowacyjnego przynajmniej na poziomie kraju produktu
sieciowego, który ma być efektem realizacji projektu.
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Pytanie 27:

Pytanie 28:

Czy koszt projektów architektonicznych stanowiących niezbędny element
realizacji inwestycji budowlanej infrastruktury sieciowych produktów, stanowi
koszt kwalifikowany?
Koszty przygotowawcze, w tym koszty związane z przygotowaniem projektów
architektonicznych nie zaliczają się do kosztów kwalifikowanych określonych
w Regulaminie konkursu § 5 Zasady finansowania projektów.

Pytanie 29:

Czy w ramach opracowania i wdrożenia jednolitych standardów
funkcjonowania można zakupić dedykowane tej usłudze oprogramowanie. Czy
koszty, tegoż oprogramowania muszą się zmieścić w limicie 2% na wartości
niematerialne i prawne?

Koszty związane z wdrożeniem jednolitych standardów funkcjonowania
i promocji produktu w zakresie dotyczącym szkoleń mogą zostać sfinansowane
w ramach pomocy szkoleniowej (Regulamin konkursu, § 5 ust. 5 punkt 6, 7, ust. 6
pkt. 2).
Powyższe koszty mogą zostać również sfinansowane w ramach pomocy
de minimis (Regulamin konkursu, § 5 ust. 6 pkt. 2).
Część projektu związana z rozwojem aplikacji i usług opartych na technologiach
informacyjno-komunikacyjnych powinna być związana z kosztami realizacji
inwestycji początkowej i będzie stanowić regionalną pomoc inwestycyjną
udzielaną zgodnie z przepisami rozdziału I, art. 13 i 14 rozdziału III oraz rozdziału
IV rozporządzenia KE nr 651/2014 jako nabycie wartości niematerialnych
i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności
intelektualnej do 2% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu przy
spełnieniu warunków wymienionych w Regulaminie konkursu § 5 Zasady
finansowania projektów ust. 3 punkt 1) podpunkt d).
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Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu koszty związane z opracowaniem
i wdrożeniem jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu,
w tym zakupu usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów
realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także
wprowadzenia produktu na rynek mogą być sfinansowane w ramach pomocy
na usługi doradcze na rzecz MŚP udzielanej zgodnie z przepisami rozdziału I,
art. 18 rozdziału III oraz rozdziału IV rozporządzenia KE nr 651/2014.
Przy analizowaniu tej pomocy w ramach projektu należy uwzględnić zasady
określone w Regulaminie konkursu m.in.
 do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz
MŚP zalicza się koszty usług doradczych świadczonych przez doradców
zewnętrznych (§ 5 ust. 5 punkt 4);
 usługi doradcze w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP, nie mogą
mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane
z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie
doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy (§ 5 ust. 5 punkt
5);
 maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych
w przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP (§ 5 ust. 6
punkt 2).

Pytanie 30:

Realizacja projektu przez konsorcjum MŚP w ramach tego poddziałania będzie
musiała prowadzić do stworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów
wykorzystujących istniejący w makroregionie potencjał (walory i atrakcje
makroregionu są traktowane wyłącznie jako czynniki, w oparciu o które można
budować aktywność MŚP w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów).
Zgodnie z Kryteriami wyboru projektów – kryterium merytoryczne dostępu nr 11
„Projekt jest skupiony wokół maksymalnie 3 głównych atrakcji / elementów
pakietu / składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu”
niezbędne jest wskazanie nie więcej niż trzech głównych atrakcji / elementów
pakietu / składowych projektu, będących przedmiotem wsparcia w ramach
projektu, stanowiących podstawę tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą
obejmować infrastruktury noclegowej.
Główna atrakcja / element pakietu / składowa projektu to wyróżniająca się
pod względem wartości i funkcjonalności część inwestycyjna projektu
stanowiąca podstawię tworzenia produktu sieciowego.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu §5 Zasady finansowania projektów,
ust. 5 pkt. 3 „maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych
na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową
i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich
kosztów kwalifikowalnych”.
Biorąc powyższe po uwagę miejsca noclegowe mogą stanowić koszt
kwalifikowany jednak w wysokości nie większej niż ww. limit wydatków
związanych z miejscami noclegowymi odnoszący się do całkowitych kosztów
kwalifikowanych projektu.
Określenie „budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie miejsc
noclegowych” należy rozumieć szeroko - jako inwestycję w obiekt, z którym
związane są miejsca noclegowe, bez zawężania tego pojęcia jedynie do branży
turystycznej.
Koszty budowy nieruchomości związanej z miejscami noclegowymi powinny
być wliczane do limitu 15% w całości.
Ocena konkretnych rozwiązań, ich poprawność i wpisywanie się w zasady
konkursu, będzie przedmiotem szczegółowych analiz Komisji Oceniającej
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Proszę o wyjaśnienie, jak należy rozumieć zapis, iż dofinansowane projekty
muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/ elementów
pakietów składowych będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu
stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą
obejmować infrastruktury noclegowej:
1 Czy w przypadku turystyki gdzie podstawowe trzy produktu to np. turystyka
zdrowotna, rekreacyjna oraz kulinarna ( pakiety usług komplementarnych,
każdy z pakietów świadczony przez kilka podmiotów w ramach wspólnej oferty),
gdzie usługi noclegowe nie stanowią wyodrębnionej samodzielnej części oferty
a są niezbędne do realizacji w/w usług, czy infrastruktura noclegowa może
stanowić koszt kwalifikowany?
2 Czy w przypadku, gdy główną atrakcją jest turystyka zdrowotna,
a infrastruktura noclegowa jest niezbędnym elementem świadczenia usług
turystyki zdrowotnej, ale nie stanowi i nie będzie stanowić oferty odrębnej usług
noclegowych (np. infrastruktura noclegowa w klinice czy sanatorium)
czy koszty budowy i rozbudowy infrastruktury stanowi koszt kwalifikowany
(oczywiście w limicie 15% wartości projektu)?

Projekty na podstawie danych przedstawionych we wniosku o dofinansowanie
na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

Pytanie 31:

Proszę o wyjaśnienie, czy w przypadku gdy w projekcie będą świadczone usługi
turystki wodnej (wycieczki żaglówkami, motorówkami, spływy kajakowe)
czy kosztem kwalifikowanym może być zbudowanie stacji benzynowej
do tankowania motorówek.
Czy zbudowanie stacji do tankowania, której nie ma na całym szklaku, którego
dotyczy projekt może stanowić element na którym oparta będzie innowacyjność
usługi?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu produkt sieciowy to gotowa
do sprzedaży, spakietyzowana oferta oparta o rozproszoną strukturę podmiotów,
atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja,
posiadająca wspólny wyróżnik (markę) produktu.
Należy pamiętać, że projekty realizowane w ramach poddziałania 1.3.2 POPW
muszą być innowacyjne (innowacja produktowa – zgodnie z kryterium
merytorycznym rankingującym nr 1 „Innowacyjność produktu”). Pod pojęciem
innowacji produktowej rozumieć należy wprowadzenie do praktyki w gospodarce
nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania wyłącznie w odniesieniu
do produktu (wyrobu lub usługi). W przypadku poddziałania 1.3.2 odnosi się ona
do innowacyjnego przynajmniej na poziomie kraju produktu sieciowego, który
ma być efektem realizacji projektu. Biorąc powyższe pod uwagę innowacyjność
ma zostać wykazana dla finalnego produktu sieciowego, a nie dla jego wybranych
składowych (stacja benzynowa nie przesądza o innowacyjności produktu).
Ocena konkretnych rozwiązań, ich poprawność i wpisywanie się w zasady
konkursu, będzie przedmiotem szczegółowych analiz Komisji Oceniającej
Projekty na podstawie danych przedstawionych we wniosku o dofinansowanie
na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

Pytanie 32:

Proszę o wyjaśnienie czy w przypadku, kiedy budowa obiektu hotelowego, była
wcześniej finansowana ze środków UE (ale przez inny podmiot, obecnie hotel
jest wynajęty przez inny podmiot który jest członkiem konsorcjum) a
przedmiotem dofinansowania w projekcie sieciowym będzie wyposażenie hotelu,
czy nie stanowi to rozpoczęcia projektu przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie?
Wydaje się, że w opisywanym przypadku, nie doszłoby do naruszenia efektu
zachęty (tj. warunkiem udzielenia dofinansowania stanowiącego pomoc
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Kategoria 3: Koszty kwalifikowane

Wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem są tylko takie wydatki, które
są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, są bezpośrednio związane
z projektem. Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu
i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być kwalifikowalne, racjonalne
i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu.
Kategorie wydatków kwalifikowalnych muszą być zgodne z wydatkami
kwalifikowanymi określonymi w Regulaminie konkursu.
Wydatki niekwalifikowalne są w całości finansowane ze środków własnych
wnioskodawcy.

publiczną jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu
przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją projektu).
Zastrzegamy jednak, że ocena konkretnych rozwiązań, ich poprawność
i wpisywanie się w zasady konkursu, będzie przedmiotem szczegółowych analiz
Komisji Oceniającej Projekty na podstawie danych przedstawionych we wniosku
o dofinansowanie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

Kategoria 3: Koszty kwalifikowane
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Kategoria 4: Kryteria wyboru projektów
Idź do spisu treści

Pytanie 13:

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej
w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020 - Pomoc publiczna nie może być udzielona
w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a–d, ust. 4 i 5 rozporządzenia
nr 651/2014.
Zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 651/2013, nie ma ono zastosowania
do pomocy przyznawanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych
(…).
W celu zweryfikowania, czy konkretny produkt znajduje się na liście produktów
rolnych wymienionych w załączniku nr I do TFUE, należy odszukać ten produkt
w Nomenklaturze Taryfowej i Statystycznej i ustalić, w którym dziale
tej nomenklatury się znajduje. Jeżeli dział ten lub jego część jest wymieniona
w załączniku nr I do TFUE, produkt ten jest produktem rolnym.
Pomocniczo można posłużyć się dokumentem opublikowanym przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w lipcu 2015 r. pt. "Opracowanie
dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości
ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, wynikających z zakresu udzielania pomocy publicznej w określonych
sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju
pomocy publicznej".
Dokument znajduje się on w następującej lokalizacji:
http://poir.parp.gov.pl/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentamipoir/opracowanie-dotyczace-rodzajow-dzialalnosci-gospodarczejwykluczonych-ze-wsparcia-ramach-programu-inteligentny-rozwoj

Pytanie 14:

Czy w ramach projektu możliwe jest utworzenie platformy internetowej
umożliwiającej sprzedaż produktów oferowanych w ramach powstałego
w ramach projektu produktu sieciowego skupiającego przedsiębiorców?
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Kategoria 4: Kryteria wyboru projektów

Czy w zakresie wnioskowanego projektu dopuszczona jest działalność i pomoc
przyznana na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych w
szczególności:
PKD 10.32.Z Produkcja soków z owoców lub warzyw,
PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwacja owoców i warzyw,
PKD 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,
PKD 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrobów serów, z wyłączeniem produkcji
masła
– produkty te stanowiłyby produkt lokalny wytwarzany w oparciu o lokalne
zasoby (bazę produkcji pierwotnej) i stanowiłby element sieciowej współpracy
podmiotów skupionych wokół atrakcji turystycznej.
Czy brak możliwości udzielenia wsparcia dla działalności przetwórczej oraz
wprowadzania do obrotu ogranicza się wyłącznie do I Filaru Wspólnej Polityki
Rolnej? (zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku oraz art. 1 ust. 3 lit. a – d
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu)

Ocena konkretnych rozwiązań, ich poprawność i wpisywanie się w zasady
konkursu, będzie przedmiotem szczegółowych analiz Komisji Oceniającej
Projekty na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.
Zgodnie z Regulaminem konkursu, każdy projekt oprócz inwestycji w spójną
infrastrukturę produktów sieciowych, opracowania i wdrożenie jednolitych
standardów funkcjonowania i promocji produktu obejmuje również rozwój
aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

Pytanie 15:

Czy w przypadku finansowania wkładu własnego ze źródeł zewnętrznych
dopuszczalna jest pożyczka od innej instytucji niż bank – mam tu na myśli firmę
lub osobę fizyczną?

Dodatkowo należy pamiętać o wymogach co do udziału finansowego członków
konsorcjum we wkładzie własnym w ramach kosztów kwalifikowalnych projektu,
które zostały określone w Regulaminie konkursu §5 Zasady finansowania
projektów ust. 7.
Zgodnie z zapisami Załącznika do umowy o dofinansowanie nr 6 Wzór umowy
o dofinansowanie § 1 ust. 25 przez wkład własny należy rozumieć „środki
finansowe i nakłady zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną
przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną
Beneficjentowi przekazane, jako dofinansowanie (różnica między kwotą
wydatków
kwalifikowalnych
a
kwotą
dofinansowania
przekazaną
Beneficjentowi)”.
Sposób zapewnienia wkładu własnego, podział na poszczególnych członków
konsorcjum powinien być doprecyzowany w umowie konsorcjum przygotowanej
zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Regulaminu konkursu - Minimalny zakres umowy
konsorcjum pkt 5 lit. c) i mieć odzwierciedlenie w Załączniku do wniosku
o dofinansowanie Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza oraz
Prognoza finansowa projektu.
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Kategoria 4: Kryteria wyboru projektów

Zgodnie z zapisami kryterium merytorycznego dostępu nr 8 pn. Wnioskodawca
zapewnia finansowanie projektu ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca
posiada odpowiednie środki finansowe do pokrycia wydatków w ramach projektu.
Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi
na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej.
W przypadku finansowania projektu ze źródeł zewnętrznych ocenie będzie
podlegać wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł
finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających
zapewnienie finansowania.
Rolą wnioskodawcy jest przedstawienie w załączeniu do wniosku
o dofinasowanie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych
warunków.

Kategoria 5: Wniosek o dofinansowanie i załączniki
Idź do spisu treści

Pytanie 8:

Dokumenty potwierdzające zewnętrzne źródła finansowania muszą odnosić się
do kwot wydatków wskazanych we wniosku o dofinansowanie część XII. Źródła
finansowania wydatków.
Dokumenty te muszą potwierdzać dane wykazane w części XVII. Opis założeń
przyjętych przy sporządzaniu prognozy finansowej i mieć odzwierciedlenie
w Załączniku do wniosku o dofinansowanie Tabele finansowe - Sytuacja
finansowa oraz jej prognoza oraz Prognoza finansowa projektu.
Zgodnie z Instrukcją „W przypadku finansowania projektu również z innych
niż dotacja zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka) ocenie podlega
wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania,
w tym wiarygodność osób / podmiotów potwierdzających zapewnienie
finansowania. W przypadku deklarowania zewnętrznych źródeł finansowania
projektu (np. kredyt inwestycyjny, leasing), Wnioskodawca załącza do wniosku
o dofinansowanie dokumenty potwierdzające powyższe, np. promesę/umowę
kredytową, promesę/umowę leasingową.
Warunkowa umowa kredytowa/promesa uzależniająca przyznanie kredytu
jedynie od podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania
może być dokumentem potwierdzającym uzyskanie zewnętrznego
dofinansowania. W praktyce jednak zdarza się, że warunkowe umowy kredytowe
lub promesy kredytowe uzależniają przyznanie kredytu od np. przeprowadzenia
ostatecznej oceny finansowej wnioskodawcy lub wniesienia dodatkowych
zabezpieczeń. W takim przypadku dokument taki może nie być uznany
za dokument potwierdzający uzyskanie zewnętrznego dofinansowania. Należy
podkreślić, że przedkładane przez przedsiębiorców dokumenty będą podlegały
szczegółowej analizie i na tej podstawie będzie podejmowana decyzja
czy potwierdzają one uzyskanie zewnętrznego finansowania czy nie.
Środki na koncie własnym (rachunek bankowy) będą stanowić potwierdzenie
dysponowania własnymi zasobami i informacje takie będą mieć odzwierciedlenie
we Wniosku o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do wniosku
o dofinansowanie Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza
oraz Prognoza finansowa projektu.

Pytanie 9:

Czy opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania
i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo
warsztatowym może stanowić odrębny element projektu sieciowego (tj. jeden
z podmiotów w ramach konsorcjum odpowiedzialny będzie za stworzenie,
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Kategoria 5: Wniosek o dofinansowanie i załączniki

Jako integralną część wniosku o dofinansowanie wymienia się m.in.
następujący załącznik: „Ważna na dzień składania wniosku o dofinansowanie
dokumentacja potwierdzająca posiadanie zewnętrznych źródeł finansowania
projektu (np. promesa lub umowa kredytowa, promesa lub warunkowa umowa
leasingowa).”
Jakie dokumenty potwierdzające posiadanie zewnętrznych źródeł finansowych
projektu będą dopuszczone?
Czy dopuszczony będzie wyciąg z rachunku bankowego ze stanem środków
finansowych odpowiadający udziałowi własnemu tak jak w programach
regionalnych?

wdrożenie i certyfikację jednolitych standardów u pozostałych członków
konsorcjum)?

Koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem jednolitych standardów
funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakupu usług o charakterze
szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie
w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu
na rynek mogą być sfinansowane w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz
MŚP udzielanej zgodnie z przepisami rozdziału I, art. 18 rozdziału III
oraz rozdziału IV rozporządzenia KE nr 651/2014.
Przy analizowaniu tej pomocy w ramach projektu należy uwzględnić zasady
określone w Regulaminie konkursu m.in.
 do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz
MŚP zalicza się koszty usług doradczych świadczonych przez doradców
zewnętrznych (§ 5 ust. 5 punkt 4);
 usługi doradcze w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP, nie mogą
mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane
z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie
doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy (§ 5 ust. 5 punkt
5);
 maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych
w przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP (§ 5 ust. 6
punkt 2).
Podział zadań powinien zostać określony w umowie konsorcjum przygotowanej
zgodnie z Minimalnym zakresem Umowy Konsorcjum regulującej zasady
działania konsorcjum (Załączniku 9 do Regulaminu konkursu). Powyższe
znajdzie również swoje odzwierciedlenie we wniosku o dofinansowanie m.in.
w opisie projektu oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym.
We wniosku o dofinansowanie projektu powinno się znaleźć uzasadnienie roli
podmiotu realizującego wyżej wspomniane zadanie w funkcjonowaniu produktu
sieciowego. Ograniczenie roli tylko do opracowania jednolitych standardów
(wykonania usługi na etapie wdrażania projektu) nie będzie wystarczające
do wykazania potrzeby występowania członka konsorcjum w funkcjonowaniu
produktu sieciowego.
Ponadto należy mieć na względzie zapisy dot. inwestycji początkowej zawarte
w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, część XV. Szczegółowy opis
projektu, pole „Rodzaj inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości
niematerialne i prawne”.
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Zgodnie z Regulaminem konkursu § 4 ust. 4 każdy projekt obejmuje łącznie:
1) inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;
2) rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjnokomunikacyjnych;
3) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania
i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowowarsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie
przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu
na rynek.

Ocena konkretnych rozwiązań, ich poprawność i wpisywanie się w zasady
konkursu, będzie przedmiotem szczegółowych analiz Komisji Oceniającej
Projekty na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

Pytanie 10:

Według Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020 realizacja projektu przez konsorcjum MŚP
w ramach tego poddziałania będzie musiała prowadzić do stworzenia sieciowych
i innowacyjnych produktów wykorzystujących istniejący w makroregionie
potencjał (walory i atrakcje makroregionu są traktowane wyłącznie jako czynniki,
w oparciu o które można budować aktywność MŚP w zakresie tworzenia
innowacyjnych produktów).
Zgodnie z Regulaminem konkursu § 4 ust. 4 każdy projekt obejmuje łącznie:
1) inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;
2) rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjnokomunikacyjnych;
3) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania
i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowowarsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie
przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu
na rynek.
Produkt sieciowy to gotowa do sprzedaży, spakietyzowana oferta oparta
o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących
jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny wyróżnik (markę) produktu.
Istotne jest, by planowany w ramach projektu produkt (poza cechami produktu
sieciowego) był również innowacyjny (innowacja produktowa – zgodnie
z kryterium merytorycznym rankingującym nr 1 „Innowacyjność produktu”).
Ważne jest również, aby elementy wchodzące w skład produktu sieciowego
(oferowane usługi, produkty) nie stanowiły działalności wykluczonych,
a przedmiot projektu wpisywał się we wspólne obszary inteligentnych
specjalizacji województw Polski Wschodniej (RIS).
Jednocześnie zwracamy uwagę, że podlegać będzie ocenie czy planowany zakres
projektu w tym „spójny kompleks domków wypoczynkowych (usługa
rekreacyjne)” jest zgodny z kryteriami wyboru projektów – kryterium
merytoryczne dostępu nr 11 „Projekt jest skupiony wokół maksymalnie 3
głównych atrakcji / elementów pakietu / składowych, będących przedmiotem
wsparcia w ramach projektu”. Zgodnie z tym kryterium niezbędne jest wskazanie
nie więcej niż trzech głównych atrakcji / elementów pakietu / składowych
projektu, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących
podstawę tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować
infrastruktury noclegowej.
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Czy w przypadku kiedy w jednej miejscowości (działki obok siebie) w ramach
projektu wybudowany będzie spójny kompleks domków wypoczynkowych
(usługa rekreacyjne), restauracja, wypożyczalnia kajaków, każdy z element
przez inny podmiot ale wszystkie podmioty będą miały jedną ofertę, czy będzie
to uznane za pakiet usług który może stanowić podstawę produktu sieciowego.
Czy nie będzie to uznane za dzielenie jednej inwestycji w kilka mniejszych żeby
spełnić warunki produktu sieciowego?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu §5 Zasady finansowania projektów,
ust. 5 pkt. 3 „maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych
na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową
i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich
kosztów kwalifikowalnych”.
Biorąc powyższe po uwagę, miejsca noclegowe mogą stanowić koszt
kwalifikowany jednak w wysokości nie większej niż ww. limit wydatków
związanych z miejscami noclegowymi odnoszący się do całkowitych kosztów
kwalifikowanych projektu i nie mogą stanowić głównych elementów pakietu /
składowych projektu.
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Ocena konkretnych rozwiązań, ich poprawność i wpisywanie się w zasady
konkursu, będzie przedmiotem szczegółowych analiz Komisji Oceniającej
Projekty na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

Kategoria 6: Realizacja projektu i umowa o dofinansowanie
Idź do spisu treści

Pytanie 6:

Zapis we wzorze umowy o dofinansowanie § 4 Członkowie konsorcjum i umowa
konsorcjum dotyczy zakupu towarów lub usług niezbędnych do realizacji
projektów, a nie rozliczeń wynikających z funkcjonowania produktu (wspólnej
oferty) powstałej w wyniku realizacji projektu.
Zasady dotyczące wyboru wykonawcy w ramach projektu zostały opisane
we wzorze umowy o dofinansowanie § 17 Wybór wykonawcy w ramach projektu.
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W § 4 umowy jest zapis: " 3.Beneficjent nie może dokonać zakupu towarów
lub usług od członka konsorcjum. 4.Beneficjent zapewnia, że członkowie
konsorcjum nie będą dokonywać zakupu towarów lub usług od innego członka
konsorcjum "
Czy to oznacza, że jeśli spakietyzowana oferta uwzględnia współpracę
z członkami konsorcjum, aby wspólnie sprzedawać wspólną ofertę, nie jest
to możliwe? Że nie można współpracować na zasadzie sprzedaży i kupna
pomiędzy członkami konsorcjum?

