Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
województwa
Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej województwa
Typ projektu: Pilotażowe projekty polegające na tworzeniu oraz rozwoju infrastruktury
biznesowej, w tym inkubatorów przedsiębiorczości, przewidujące komponent oferowania
przez inkubatory wystandaryzowanych usług np. księgowych, doradztwa prawnego
Konkurs nr RPPD.01.04.01-IZ.00-20-003/20
Wybrane pytania i odpowiedzi, które wpłynęły od dnia ogłoszenia konkursu do 17.03.2020 r.

Pytanie 1:
Proszę o wyjaśnienie, jak należy rozumieć zapis dotyczący konieczności monitorowania
świadczonych usług oraz przeprowadzania badania satysfakcji klientów (…).
 W Regulaminie konkursu na str. 5 znajduje się zapis o treści: „IOB monitoruje
świadczenie różnych usług i przeprowadza badania satysfakcji klientów w celu
oceny swoich wyników (…).
 W kryterium pn. Świadczenie usług zapisano warunek o treści: „Wnioskodawca
zobowiązuje się do monitorowania świadczenia usług i przeprowadzania badania
satysfakcji użytkowników infrastruktury wytworzonej w ramach projektu (…)”.
Uwzględniając powyższe zapisy, w którym momencie należy spełnić obowiązek
monitorowania świadczonych usług i przeprowadza badania satysfakcji klientów – czy
w ramach obecnie prowadzonych działań na rzecz MŚP przez Wnioskodawcę, czy dopiero
po zakończeniu realizacji Projektu i uruchomieniu wytworzonej infrastruktury?
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące naboru nr RPPD.01.04.01-IZ.00-20-003/20, Instytucja
Organizująca Konkurs informuje, co następuje.
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020,
warunkiem uzyskania wsparcia przez Instytucję Otoczenia Biznesu jest m.in.: monitorowanie
świadczenia różnych usług i przeprowadza badania satysfakcji klientów w celu oceny swoich
wyników oraz przygotowania lepszych opartych o dane statystyczne prognoz ich skuteczności
i zapewnienia lepszych prognoz opartych na statystyce. W przypadku gdy Wnioskodawca
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie świadczył usługi (np. jest funkcjonującą
Instytucją Otoczenia Biznesu, która świadczy usługi na rzecz nowopowstałych
przedsiębiorstw), powinien wykazać, w jaki sposób do tej pory monitorował świadczenie
usług oraz zobowiązać się do monitorowania świadczenia usług w ramach niniejszego
projektu. Jednakże należy mieć na względzie, że nie wystarczy samo zobowiązanie,
Wnioskodawca powinien wiarygodnie opisać, w jaki sposób zamierza monitorować
świadczone przez siebie usługi.
W przypadku Wnioskodawców, którzy do tej pory nie świadczyli usług, powinni oni
wiarygodnie opisać, w jaki sposób zamierzają monitorować świadczone usługi
w infrastrukturze biznesowej wspartej w ramach niniejszego projektu oraz zapewnić o ich
monitorowaniu.

Pytanie 2:
Proszę o wyjaśnienie/potwierdzenie, czy prawidłowo przyjęto wskaźniki produktu i rezultatu
dla następującego przedsięwzięcia:
Projekt polega na utworzeniu Inkubatora Przedsiębiorczości (w tym budowa wraz
z wyposażeniem), w wyniku którego będą świadczone usługi na rzecz MŚP (komponent ten
będzie realizowany po zakończeniu okresu realizacji Projektu). Oznacza to, że w okresie
realizacji Projektu nie zostanie wsparte żadne przedsiębiorstwo.
Wskaźniki produktu:
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) – 1 szt. (Wnioskodawca),
2. Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez
instytucje otoczenia biznesu – liczba usług wprowadzonych do oferty IOB,
3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)
(CI 6) – różnica pomiędzy całkowitą wartością Projektu a kwotą dofinansowania,
4. Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw (CI 5) – 0 (zgodnie z Regulaminem
konkursu, str. 16 wskaźnik ten jest obowiązkowy, ale z uwagi na fakt, że w okresie
realizacji Projektu nie zostanie wsparte żądne przedsiębiorstwo nie jest możliwe
wykazanie innej wartości docelowej aniżeli 0).
Wskaźniki rezultatu:
1. Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw (CI 5) – wskaźnik specyficzny – łączna
liczba przedsiębiorstw ulokowanych i korzystających z usług IOB,
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4) – wskaźnik
specyficzny - łączna liczba przedsiębiorstw ulokowanych, które otrzymają wsparcie
dodatkowe (poza wynajmem powierzchni),
3. Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia
biznesu - łączna liczba przedsiębiorstw ulokowanych w IOB,
4. Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub
ulepszonych) świadczonych - łączna liczba podmiotów zewnętrznych korzystających
z usług IOB (poza inkubowanymi).
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące przedmiotowego naboru, IOK informuje, iż dla
opisanego przedsięwzięcia przedstawiona interpretacja wskaźników jest co do zasady
prawidłowa za wyjątkiem wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2).
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, definicja przedsiębiorstwa i założenia dotyczące
zliczania ww. wskaźnika należy zastosować analogiczne jak w przypadku wskaźnika Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1). W związku z powyższym, jeśli w budżecie
projektu nie przewidziano komponentu świadczenia usług, tj. usługi nie będą świadczone w
trakcie realizacji projektu, wskaźniki: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)
oraz Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) nie będą realizowane.
Dodatkowo, w przypadku wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
niefinansowe (CI 4), należy dodać, że jego wartość powinna uwzględniać inkubację
przedsiębiorstw oraz ewentualne inne wsparcie w postaci usług czy innego rodzaju wsparcia,
gdzie nie występuje faktyczny przepływ pieniężny do przedsiębiorstwa.
Ponadto, IOK zaleca, aby w dokumentacji aplikacyjnej zawrzeć szczegółową metodologię
szacowania wskaźników.
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