Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
Konkurs nr RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/19

Wybrane pytania i odpowiedzi, które wpłynęły od dnia 01.12.2019 do 23.12.2019 r.

Pytanie:
Czy w przypadku finansowania części wkładu własnego ze środków kredytu, powinniśmy do
dokumentacji aplikacyjnej dołączyć promesę?
Uprzejmie informuję, iż wykaz załączników obligatoryjnych oraz fakultatywnych został
wskazany w Instrukcji wypełniania załączników stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu
konkursu. Promesa kredytowa nie jest załącznikiem obowiązkowym, jednakże
Wnioskodawca ma możliwość dołączenia załączników nie wymaganych Instrukcją, które
pozwolą na przedstawienie pełnej koncepcji projektu, a ich numeracja powinna stanowić
kontynuację numeracji załączników obowiązkowych i być uwzględniona we wniosku
o dofinansowanie w punkcie VIII.1 Lista załączników.
Pytanie:
Czy kryterium B+R ma charakter obowiązkowy?
Informuję, iż kryteria oceny formalno-merytorycznej projektów ubiegających się
o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 (dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego) dzielą się na: kryteria formalne, kryteria merytoryczne
dopuszczające, kryteria merytoryczne szczegółowe (kryteria różnicujące). Kryterium „Projekt
jest wynikiem prac B+R” ma charakter punktowy i jest kryterium różnicującym, w związku
z czym przedmiotowe kryterium nie ma „charakteru obowiązkowego” natomiast ma na celu
premiowanie projektów wdrożeniowych będących wynikiem prac B+R.
Pytanie:
Czy PKD w zakresie C jest obowiązkowe? Projekt zakłada działalność produkcyjną,
a zgodnie z PKD nie tylko zakres C określa taką działalność?
Projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu muszą
dotyczyć wyłącznie działalności produkcyjnej, z wyłączeniem działalności wykluczonych ze
wsparcia. Przez działalność produkcyjną na potrzeby niniejszego konkursu należy rozumieć
działalność określoną w działach 10-17 lub 19-32 sekcji C Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Należy podkreślić, iż zgodnie ze schematem klasyfikacji kodów PKD, poszczególne sekcje
działalności mogą dotyczyć działalności produkcyjnych np. sektor produkcji podstawowej
produktów rolnych czy sektor hutnictwa żelaza i stali – jednakże działalności te podlegają
wykluczeniu z możliwości wsparcia zgodnie z zapisami ujętymi w punkcie 5 Regulaminu
konkursu.

Pytanie:
Zwracam się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości związanych z konkursem
dotyczącym Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – nabór wniosków
w konkursie do: 30.12.2019. Chciałbym wyjaśnić moim zdaniem pewne nieścisłości
w dokumentach związanych z konkursem. W instrukcji wypełniania załączników z jednej
z strony napisane jest, iż obligatoryjnymi załącznikami są np. Formularz w zakresie Oceny
Oddziaływania na Środowisko (w którym wymaga się m.in deklaracji od organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla określonej lokalizacji
przedsięwzięcia, czyli działki gruntu) oraz kopie pozwolenia na budowę dla konkretnej
działki. Z drugiej strony zakłada się, że wnioskodawca może nie posiadać gruntu w chwili
składania wniosku (fragment: W przypadku gdy Wnioskodawca planuje dokonać zakupu
nieruchomości po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu, nie musi wypełniać
oświadczenia o prawie do dysponowania).
Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników, w przypadku gdy Wnioskodawca
planuje dokonać zakupu nieruchomości po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu, nie
musi wypełniać oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością. Jednakże powinien
dołączyć stosowne zobowiązanie do dostarczenia dokumentów potwierdzających nabycie
nieruchomości niezwłocznie po dokonaniu zakupu wraz ze wskazaniem danych dotyczących
planowanej do zakupu nieruchomości, w szczególności: numer działki, obręb, adres. Ponadto
zgodnie z zapisami Przewodnika po kryteriach wyboru projektów, kryterium formalne
1 Kwalifikowalność Wnioskodawcy i projektu, warunek lokalizacja projektu (granice
administracyjne województwa podlaskiego) – oceniający nie uzna spełnienia tego warunku
kryterium m.in. w przypadku planowanego zakupu nieruchomości w ramach realizacji
projektu w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie określi szczegółowych danych dotyczących tej
nieruchomości, takich jak numer działki, obręb, adres. Wnioskodawca powinien więc we
wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach przedstawić informacje dotyczące lokalizacji
projektu w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację nieruchomości będącej
miejscem realizacji projektu.
Pytanie:
Czy w zakresie PKD wymagany jest numer z sekcji C, czy inne numery dot. Produkcji
również mogą startować w konkursie?
Informuję, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu projekty ubiegające się
o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu muszą dotyczyć wyłącznie
działalności produkcyjnej, z wyłączeniem działalności wykluczonych ze wsparcia. Przez
działalność produkcyjną na potrzeby niniejszego konkursu należy rozumieć działalność
określoną w działach 10-17 lub 19-32 sekcji C Polskiej Klasyfikacji Działalności. Należy
podkreślić, iż zgodnie ze schematem klasyfikacji kodów PKD, poszczególne sekcje
działalności mogą dotyczyć działalności produkcyjnych np. sektor produkcji podstawowej
produktów rolnych czy sektor hutnictwa żelaza i stali – jednakże działalności te podlegają
wykluczeniu z możliwości wsparcia zgodnie z zapisami ujętymi w punkcie 5 Regulaminu
konkursu.
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Pytanie:
Czy wszczęcie procedury przetargowej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie jest
traktowane jako prowadzenie działań przygotowawczych czy też zostanie uznane za
rozpoczęcie projektu, skutkujące uznaniem wydatków za niekwalifikowane? Wybór
dostawcy i podpisanie umowy z wykonawcą zostanie dokonany już po dniu złożenia
wniosku o dofinansowanie! Umowa nie będzie umową warunkową, a umową właściwą, nie
uzależniamy bowiem zakupu maszyny od otrzymania wsparcia.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu za rozpoczęcie realizacji projektu uważa się
rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące
zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja
staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw. W opisanym przez Panią
przypadku nie zawarcie w umowie z dostawcą/dokumentach przetargowych zapisów
warunkowych (uzależniających zakup maszyny od otrzymania wsparcia), spowodować może,
iż inwestycja stanie się nieodwracalna już na etapie poszukiwania dostawcy. Ponadto
rozpoczęcie procedury przetargowej przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i brak
zapisów uzależniających zakup maszyny od otrzymania wsparcia w dokumentacji
przetargowej może mieć istotny wpływ na potrzebę dofinansowania projektu środkami
publicznymi oraz spełnienie warunku zachęty, o którym mowa w art. 6 Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014. Należy mieć również na uwadze, iż ocena kwalifikowalności
wydatków dokonywana jest również w oparciu o ich zgodność z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 2014-2020.
W przypadku zakupu np. maszyny powyżej 50 000, 00 zł netto Wnioskodawca zobowiązany
jest do stosowania zasady konkurencyjności, m. in. polegającej na upublicznieniu zapytania
ofertowego poprzez umieszczenie go na odpowiedniej stronie internetowej
(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ ).
Pytanie:
W jaki sposób zweryfikować, czy firma ma obowiązek załączania oświadczenie dot. Ochrony
środowiska, natura 2000 i gospodarki wodnej? Czy to dotyczy wszystkich firm?
Obligatoryjnym załącznikiem dla wszystkich Wnioskodawców jest Formularz w zakresie
Oceny Oddziaływania na Środowisko (zał. 3 I a). Dołączenie pozostałych dokumentów
środowiskowych, np. związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura
2000 czy deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną uzależnione jest od
rodzaju i specyfiki danego projektu, co zostało opisane w Instrukcji wypełniania załączników.
Pytanie:
Co należy zrobić, gdy Projekt zakończy się w 2021 r., a więc okresem trwałości będą lata
2022-2024, a Generator Wniosków kończy się na roku 2023 (chodzi o określenie roku
docelowego we wskaźniku wzrostu sprzedaży eksportowej, który chcemy ustawić na 2024 r.)
Brak możliwość wykazania roku docelowego we wskaźnikach po 2023 wynika z ograniczenia
Generatora Wniosków Aplikacyjnych. W opisanej przez Pana sytuacji tj. gdy okresem
trwałości będą lata 2022-2024 należy ten fakt opisać w polu Sposób monitorowania i pomiaru
wskaźnika.
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