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Wybrane pytania i odpowiedzi udzielone od dnia 24.12.2019 r. do 21.01.2020
21.01
r.
Pytanie:
Czy za dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków uznaje się dzień po dniu wysłania
wniosku w GWA2014 czy też dzień złożenia papierowej wersji wniosku wraz
z załącznikami?
Informuję,
nformuję, iż zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznaje się, że pomoc
wywołuje efekt zachęty jeżeli beneficjent złożył pisemny wniosek o przyznanie pomocy
przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalno
działalności.
ści. Zatem za dzień
rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków uznaje się dzień złożenia papierowej wersji
wniosku wraz z załącznikami.
Pytanie:
Czy wykonanie prac badawczo
badawczo-rozwojowych
rozwojowych koniecznych do wzięcia udziału w konkursie
może odbywać się w trakcie realizacji projektu? Czy jednak rezultaty tych badań powinny
być znane już na etapie składania wniosku i ich przeprowadzenie na wczesnym etapie je
jest
warunkiem koniecznym? W przypadku, gdy badania mogłyby być wykonywane w trakcie
realizowania projektu - czy jest możliwość wykonania ich ze środków UE?
Kryterium „Projekt jest wynikiem prac B+R” ma charakter punktowy i jest kryterium
różnicującym, w związku
wiązku z czym przedmiotowe kryterium nie ma „charakteru
obowiązkowego” natomiast ma na celu premiowanie projektów wdrożeniowych będących
wynikiem prac B+R. Ocenie w ramach kryterium podlega czy projekt jest wynikiem prac
badawczo-rozwojowych
rozwojowych przeprowadzony
przeprowadzonych
ch przez Wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego
zlecenie (do momentu złożenia wniosku). Nie otrzyma w ramach kryterium punktów projekt,
który nie jest wynikiem prac B+R bądź, z opisu którego nie wynika w sposób jednoznaczny,
iż planowane wdrożenie jest wyn
wynikiem
ikiem przeprowadzonych przez Wnioskodawcę (lub na jego
zlecenie) prac B+R. Oznacza to, że prace badawczo
badawczo-rozwojowe
rozwojowe nie mogą być prowadzone
w trakcie realizacji projektu. Zrealizowane prace B+R muszą stanowić podstawę innowacji
wdrażanej w ramach realizacjii projektu.
Pytanie:
Czy składając wniosek jako podmiot będący jednoosobową działalnością gospodarczą
można w trakcie realizacji projektu przejść na sp. z o.o.?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego
informowania pisemnie
isemnie IOK o wszystkich zmianach mających istotne znaczenie z punktu
widzenia informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie.

Pytanie:
Czy można sfinansować w ramach konkursu zakup gruntu? oraz czy w trakcie projektu
istnieje możliwość ewentualnej zmiany lokalizacji przedsięwzięcia (zmiana działki w obrębie
tego samego województwa i gminy)?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu katalog kosztów kwalifikowalnych, który jest
katalogiem zamkniętym, obejmuje m.in. wydatki na nieruchomości niezabudowane
i zabudowane – nabycie nieruchomości związanej z realizacją projektu (maksymalnie 10%
całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, przy czym w przypadku
terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki limit
ten wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu). Wydatki związane
bezpośrednio z nabyciem nieruchomości będą kwalifikowane po spełnieniu warunków
z Wytycznych krajowych (Rozdział 7.3). Należy mieć na uwadze, że wartość nieruchomości
musi zostać potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego
rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami; wartość nieruchomości powinna być określona na dzień jej zakupu
zgodnie z art. 156 ust. 3 tej ustawy. Dokument ten należy przedłożyć na etapie rozliczania
wydatku. Komisja Oceny Projektów może poprosić o przedłożenie operatu szacunkowego w
trakcie oceny projektu. 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. Należy mieć również na
względzie, że w ramach kryterium merytorycznego dopuszczającego wykonalność techniczna
projektu, oceniana jest zdolność Wnioskodawcy do realizacji projektu tzn. czy
Wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby techniczne i kadrowe do zrealizowania swoich
zamierzeń. Przykładowo weryfikacji podlega czy Wnioskodawca zabezpieczył odpowiednią
nieruchomość do realizacji projektu (lub czy nieruchomość, którą zamierza nabyć w ramach
realizacji projektu jest odpowiednia do osiągnięcia postawionych celów).
Pytanie:
W związku z wydłużeniem daty składania aplikacji składam zapytanie, jak w związku z tą
zmianą należy rozumieć zapisy z Biznes Planu pkt. E. Sytuacja ekonomiczno-finansowa
Wnioskodawcy (wraz z prognozą) „za datę końca bieżącego okresu obrachunkowego należy
przyjąć koniec pełnego kwartału, poprzedzającego datę złożenia wniosku (wartości
wykazywane są narastająco za zamknięte kwartały w danym roku) lub koniec pełnego
miesiąca (jeśli Wnioskodawca nie posiada zamkniętego kwartału), lub dzień złożenia
aplikacji (w przypadku firmy nowopowstałej), rok t-2 i t-1 to pełne zakończone dwa lata
obrachunkowe poprzedzające złożenie wniosku tj. pod tytułem „rok t-2” – należy zapisać:
2017 r., „rok t-1” – zapisać: 2018 r;”? Czy składając wniosek w styczniu latami t-2 i t-1
będą odpowiednio lata 2018 i 2019 i okresem bieżącym koniec roku 2019? Czy może
pozostać zapisy tak jakby obowiązywał termin grudniowy tzn. t-2 to rok 2017, t-1 to rok
2018 a okres bieżący to IX.2019 (III kwartał)?
Uprzejmie informuję, iż podmioty uprawnione do aplikowania w ramach naboru zobligowane
są do przedłożenia niezbędnej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wzorami. Zatem w
opisanym przypadku rok t-2 i t-1 to pełne zakończone dwa lata obrachunkowe poprzedzające
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złożenie wniosku tj. pod tytułem „rok t-2” – należy zapisać: 2017 r., „rok t-1” – zapisać: 2018
r. Zgodnie z zapisami dokumentacji aplikacyjnej za datę końca bieżącego okresu
obrachunkowego należy przyjąć koniec pełnego kwartału, poprzedzającego datę złożenia
wniosku (wartości wykazywane są narastająco za zamknięte kwartały w danym roku) lub
koniec pełnego miesiąca (jeśli Wnioskodawca nie posiada zamkniętego kwartału). Tym
samym Wnioskodawca może przyjąć inny okres bieżący niż XII.2019 r. jednakże należy to
uzasadnić w przedłożonej dokumentacji aplikacyjnej.
Pytanie:
Jeśli w ramach Ekoinnowacji organizacyjnej planowane jest wdrożenie Systemu
Zarządzania Środowiskowego to czy koszt zakupu usługi doradczej polegającej na
wdrożeniu i certyfikacji Systemu stanowi koszt kwalifikowany? Jeśli koszt usługi doradczej
polegającej na wdrożeniu i certyfikacji Systemu stanowi koszt kwalifikowany to czy ten
wydatek stanowi cross-financing i czy wówczas ten wydatek kwalifikowany powinien być
ujęty jako pomoc de minimis?
Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej w katalogu wydatków kwalifikowalnych
znajdują się m.in. usługi doradczo-szkoleniowe, świadczone przez podmioty zewnętrzne,
o charakterze specjalistycznym. W ramach powyższego za kwalifikowalny można uznać więc
zakup usług doradczych związanych z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego (w
tym wstępny audyt, który jest realizowany w ramach usługi doradczej), jednakże certyfikacja
systemu zarządzania przez niezależną jednostkę certyfikującą nie wpisuje się w tę kategorię
i będzie stanowić koszt niekwalifikowalny. Należy przy tym nadmienić, że usługi doradcze
objęte są cross-financingiem, mogą być kwalifikowalne na podstawie Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de
minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, a ich zakup
może stanowić maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Pytanie:
Jeśli wydatek ten (wdrożenie Systemu zarzadzania Środowiskowego) kwalifikowany jest
w ramach pomocy de minimis to czy do tego wydatku w budżecie projektu należy
przyporządkować inne Rozporządzenie niż do pozostałych wydatków finansowanych w
ramach pomocy publicznej, tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19
marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020? Czy wówczas % dofinansowania należy przyjąć taki sam
jak dla pozostałych wydatków objętych pomocą publiczną?
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis (na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie
udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020) wynosi:
a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do
objęcia wsparciem;
b) dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia
wsparciem.
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Pytanie:
Czy jeśli wydatek na usługi doradcze stanowi pomoc de minimis, to czy wówczas należy
dołączyć jako Załącznik do wniosku wypełniony „Formularz informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de minimis”?
Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników w przypadku projektów, w których
występują wydatki objęte pomocą de minimis załącznikiem obligatoryjnym jest Formularz
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Pytanie:
Czy jeśli wniosek zostanie złożony po 20 stycznia 2020 roku to czy w prognozach
finansowych należy wykazać dane finansowe za cały rok 2019, czy dane za zamknięty III
kwartał 2019 roku?
Zgodnie z zapisami dokumentacji aplikacyjnej za datę końca bieżącego okresu
obrachunkowego należy przyjąć koniec pełnego kwartału, poprzedzającego datę złożenia
wniosku (wartości wykazywane są narastająco za zamknięte kwartały w danym roku) lub
koniec pełnego miesiąca (jeśli Wnioskodawca nie posiada zamkniętego kwartału). Tym
samym Wnioskodawca może przyjąć inny okres bieżący niż XII. 2019 r. jednakże należy to
uzasadnić w przedłożonej dokumentacji aplikacyjnej.
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