Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
Konkurs nr RPPD.01.03
RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/19
Wybrane pytania i odpowiedzi, które wpłynęły od dnia ogłoszenia konkursu do 29.11.2019 r.
Pytanie:
Czy w ramach naboru mogą brać udział przedsiębiorstwa produkujące piwo?
(projekty związane z produkcją piwa).
W odpowiedzi na pytanie, informuję, iż zgodn
zgodnie z zapisami Regulaminu Oceny i Wyboru
Projektów, z możliwości wsparcia w ramach Działania 1.3 RPOWP 2014 - 2020 wykluczona
jest m.in. działalność związana z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu
produktów rolnych, które zostały wymienione w załączniku I do Traktatu o Funkcjonowaniu
Unii Europejskiej. Dział 22.03 Piwo otrzymywane ze słodu nie zostało wymienione
w załączniku I do Traktatu, zatem co do zasady projekt związany z produkcją piwa
otrzymywanego ze słodu jest działalnością, która może ubiegać się o wsparcie w ramach
RPOWP. Należy mieć jednak na uwadze, że weryfikowalność planowanej inwestycj
inwestycji nie
ogranicza się jedynie do oceny kwalifikowalności rodzaju działalności/kodu PKD, w związku
z którym przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc, lecz będzie weryfikowana na podstawie
zapisów całej dokumentacji aplikacyjnej. W związku z powyższym jednoznaczne
rozstrzygnięcie przedmiotowej kwestii na tym etapie (bez określenia ba
bardziej
rdziej szczegółowych
informacji co do przedsięwzięcia, planowanych metod produkcji, surowców itp.) nie jest
możliwe.
Pytanie:
Czy w ramach Państwa konkursu można uzyskać dofinansowani
dofinansowaniee na zakup sprzętu
i maszyn budowlanych dla firmy zajmującej się budową dróg oraz infrastruktury kolejowej?
Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania na budowę i uruchomienie nowej stacji
diagnostycznej kontroli pojazdów?
Zgodnie z zapisami Regulaminu Oc
Oceny
eny i Wyboru Projektów, projekty ubiegające się
o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu muszą dotyczyć wyłącznie
działalności produkcyjnej (z wyłączeniem działalności wykluczonych ze wsparcia), co będzie
każdorazowo weryfikowane zarówno na etapi
etapiee oceny, jak i kontroli projektu po zakończeniu
jego realizacji. Przez działalność produkcyjną należy rozumieć działalność określoną
w działach 10 – 17 lub 19 – 32 sekcji C Polskiej Klasyfikacji Działalności (zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn
dnia
ia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności). Mając na uwadze powyższe, działalność firmy zajmującej się
budową dróg oraz infrastruktury kolejowej, czy też świadczącej usługi diagnostyczne
pojazdów nie spełnia ww. warunku, tym samym nie może otrzymać wsparcia w ramach
konkursu.
Pytanie:
Proszę o informację odnośnie kryterium oceny wniosku „ Wzrost sprzedaży eksportowej”,
czy wniosek firmy, która do tej pory nie eksportowała produktów na rynki zagraniczne i
zacznie to robić w wyniku realizacji projektu otrzyma maksymalną ilość punktów w tym
kryterium bez względu na wartość sprzedaży?

W ramach kryterium „Wzrost sprzedaży eksportowej” punkty będą przyznawane w zależności
od ilorazu przyrostu sprzedaży eksportowej będącej rezultatem realizacji projektu (do
wyliczenia wskaźnika brana będzie największa roczna wartość sprzedaży eksportowej
osiągnięta w okresie 3 lat po zakończeniu finansowej realizacji projektu) i wnioskowanej
wartości dofinansowania. Tym samym nie ma znaczenia, że firma do tej pory nie
eksportowała produktów na rynki zagraniczne.
Pytanie:
Chciałabym się dowiedzieć czy istnieje możliwość pozyskania dotacji na działalność
związaną z produkcją amunicji w ramach działania 1.3.?
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż zgodnie z Regulaminem Oceny
i Wyboru Projektów wsparciem objęte mogą być projekty dotyczące wdrażania innowacji
produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym.
Przez działalność produkcyjną na potrzeby konkursu należy rozumieć działalność określoną
w działach 10 – 17 lub 19 – 32 sekcji C Polskiej Klasyfikacji Działalność (zgodnie
z
Rozporządzeniem
Rady
Ministrów
z
dnia
24
grudnia
2007
r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności), z wyłączeniem działalności wykluczonych ze
wsparcia. Co do zasady zatem produkcja broni i amunicji (określona kodem 25.40.Z) jest
działalnością, która może ubiegać się o wsparcie w ramach RPOWP. Należy mieć jednak na
uwadze, że weryfikowalność planowanej inwestycji nie ogranicza się jedynie do oceny
kwalifikowalności rodzaju działalności/ kodu PKD w związku, z którym przedsiębiorstwo
ubiega się o pomoc, lecz będzie weryfikowana na podstawie zapisów całej dokumentacji
aplikacyjnej. W związku z powyższym jednoznaczne rozstrzygnięcie przedmiotowej kwestii
na tym etapie (bez określenia bardziej szczegółowych informacji co do przedsięwzięcia,
planowanych metod produkcji, surowców itp.) nie jest możliwe.
Pytanie:
Czy do konkursu może przystąpić firma z PKD 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja
świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, planująca wprowadzić na rynek, w wyniku
realizacji projektu, nowe produkty w postaci chleba, bułek i pączków, mając na uwadze
zapis w regulaminie konkursu o wykluczeniu działalności takich jak sektor produkcji
podstawowej produktów rolnych, o których mowa w Załączniku I do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?
W odpowiedzi na zapytanie, informuję, iż należy mieć na uwadze, że kwalifikowalność
planowanej inwestycji nie ogranicza się jedynie do oceny kwalifikowalności kodu PKD lecz
będzie weryfikowana na podstawie zapisów całej dokumentacji aplikacyjnej. Zgodnie
z zapisami Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach Działania 1.3 RPOWP 20142020 z możliwości wsparcia wykluczona jest m.in. działalność związana z produkcją
podstawową produktów rolnych, które zostały wymienione w załączniku I do Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz działalność związana z przetwarzaniem produktów
rolnych w efekcie, którego powstaje również produkt rolny wymieniony w załączniku I do
TFUE. Produkcja podstawowa oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów
podstawowych natomiast przetwarzanie produktów rolnych oznacza czynności wykonywane
na produkcie rolnym, w wyniku, których powstaje produkt będący również produktem
rolnym. Przedsiębiorca prowadzący działalność sklasyfikowaną, jako PKD 10.71.Z Produkcja
pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, co do zasady może ubiegać
się o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 RPOWP 2014-2020. W przypadku
wątpliwości, co do prawidłowości zaklasyfikowania działalności dotyczącej projektu do
określonego działu/kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności, IOK informuje, że organem
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uprawnionym do wydawania informacji dotyczących obowiązujących standardów
klasyfikacyjnych jest Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.
Pytanie:
Czy prowadząc własną działalność gospodarczą zajmującą się produkcją filmów
promocyjnych i dokumentalnych mam szansą na otrzymanie dotacji wsparcia EFRR, nr
naboru: RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/19? Dotację chciałbym przeznaczyć na wymianę
sprzętu, kamery, komputery. Wartość projektu około 200 000, 00 zł.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów projekty ubiegające się
o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu muszą dotyczyć wyłącznie
działalności produkcyjnej (z wyłączeniem działalności wykluczonych ze wsparcia), co będzie
każdorazowo weryfikowane zarówno na etapie oceny, jak i kontroli projektu po zakończeniu
jego realizacji. Przez działalność produkcyjną należy rozumieć działalność określoną w
działach 10 – 17 lub 19 – 32 sekcji C Polskiej Klasyfikacji Działalności (zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności). Mając na uwadze powyższe, firma zajmująca się produkcją filmów
promocyjnych i dokumentalnych wpisuje się w sekcję J Polskiej Klasyfikacji Działalności
dział 59 „Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,
nagrań dźwiękowych i muzycznych” i nie spełnia ww. warunku, tym samym nie może
otrzymać wsparcia w ramach konkursu.
Pytanie:
Firma od 1 stycznia 2019 jest na pełnej księgowości (wcześniej PKPiR). Czy do biznes
planu należy dołączyć arkusze dla pełnej księgowości czy uproszczonej (dane historyczne i
prognoza)? Jakie dokumenty należy przedstawić w ramach Dokumentów finansowych?
Uprzejmie informuję, iż w ramach przedmiotowego konkursu Wnioskodawca ma obowiązek
przedłożyć arkusze kalkulacyjne zawierające tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej
bez względu na sposób prowadzonej księgowości przedsiębiorstwa. Dokumenty finansowe
dotyczące okresów ubiegłych należy przedłożyć zgodnie z polityką rachunkowości firmy
obowiązującą w danym okresie.
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