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: Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw
Nabór nr RPPD.01.04.01-IZ.00-20-005/20
Najczęściej zadawane pytania

Pytanie:
Zwracam się z pytaniem czy osoba prowadząca działalność gospodarczą (właściciel)
powinna być doliczana przy ustalaniu liczby pracowników (FTE). Zgodnie z dokumentacją
naboru FTE oznacza jednostkę, według której współczynnik zaangażowania lub zdolności
pracownika jest przeliczany na 100% zdolności, czyli jest to odpowiednik pełnych etatów.
Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą
stosunkiem pracy (jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji)
w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. W przypadku
samozatrudnionych FTE=1.
Do tego posłużę się trzema przykładami:
Firma 1: Osoba fizyczna która prowadzi działalność w oparciu o wpis do CEiDG i nie
zatrudnia pracowników.
Firma 2. Osoba fizyczna która prowadzi działalność w oparciu o wpis do CEiDG
i zatrudnia jedną osobę na umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu.
Firma 3. Osoba fizyczna która prowadzi działalność w oparciu o wpis do CEiDG
i zatrudnia jedna osobę na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu.
Ile powinna wynosić liczba zatrudnionych FTE dla tych przedsiębiorstw, wiedząc
jednocześnie, że osoba samozatrudniona (nie zatrudniająca innych pracowników) ma
wartość FTE=1 (zgodnie z instrukcją do wniosku)? Ta sama instrukcja nakazuje
uwzględnienie w kalkulacji właściciela jeśli jest pracownikiem firmy. Zakładamy że
prowadzenie działalności, jako osoba fizyczna jest tożsama z pracą w firmie i powinno się
dodać właściciela do liczby zatrudnionych osób.
Jest to niezwykle ważne z uwagi na fakt, iż wysokość dotacji jest uzależniona od stawki
jednostkowej, która jest ustalana na podstawie „Liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie”.
W odpowiedzi na zapytanie Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, iż zgodnie
z zapisami dokumentacji naboru na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób
związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty (dane należy
zaokrąglić „w dół” do liczby całkowitej). Właściciel firmy zatrudniającej pracowników jest
uwzględniany w kalkulacji FTE tylko i wyłącznie jeśli jest jednocześnie zatrudniony
w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę.
Jedynym odstępstwem od tej zasady są osoby prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą (samozatrudnieni), dla których FTE z góry wynosi 1. Osoby fizyczne
prowadzące działalność, dla których na podstawie przeliczenia osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę FTE po zaokrągleniu w dół przyjmie wartość 0 również będą
traktowani jako samozatrudnieni (FTE=1).
Dlatego też w odniesieniu do przedstawionych przykładów:

Firma 1. FTE=1
Firma 2. FTE=1
Firma 3. FTE=1
Pytanie:
Jaki dokument/dokumenty wskazać w pkt IV.2 wniosku o dofinansowanie jako
potwierdzenie stanu zatrudnienia na dzień 1 czerwca 2020 r.?
Potwierdzeniem stanu zatrudnienia na dzień 1 czerwca 2020 r. będą co do zasady umowy
o pracę, dodatkowo Instytucja Organizująca Nabór (ION) zaleca sporządzenie na swoje
potrzeby rejestru obowiązujących umów o pracę na dzień 1 czerwca 2020 roku. Dokumenty
potwierdzające stan zatrudnienia mogą zostać zweryfikowane w trakcie kontroli projektu.
Pytanie:
Zgodnie z treścią instrukcji wypełniania wniosku, w treści wniosku o dofinansowanie
należy wskazać dokument potwierdzający wysokość zatrudnienia. Jaki dokument należy
wpisać w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej - jedynym pracownikiem
przedsiębiorstwa jest właściciel. Czy wystarczy oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
stanowiące załącznik do wniosku, czy należy wskazać inny dokument?
W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie) we wniosku o
dofinansowanie w punkcie IV.2 w ramach oświadczenia co do liczby pracowników należy
wpisać 0 FTE (osoba samozatrudniona), natomiast przy dokumentach potwierdzających
„Nie dotyczy”.
Pytanie:
Czy przy liczeniu etatów wlicza się właściciel i jego współmałżonek zatrudniony jako
współpracownik, przy czym oboje pracują w firmie, na którą będzie składany wniosek?
Zgodnie z zapisami dokumentacji naboru na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić
liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty
(dane należy zaokrąglić „w dół” do liczby całkowitej). W związku z tym współmałżonek
zatrudniony jako osoba współpracująca w firmie może zostać uwzględniony w FTE tylko
w sytuacji, gdy podstawą tej współpracy jest umowa o pracę. W przypadku, gdy FTE
wyliczone na podstawie powyższego wynosi 0 przedsiębiorca będzie traktowany jako
samozatrudniony – do wyliczenia stawki należy przyjąć FTE=1.
Pytanie:
Czy otrzymanie subwencji wyklucza mnie z możliwości złożenia wniosku?
Mając na uwadze zapisy Wezwania w trybie nadzwyczajnym do złożenia wniosków
o dofinansowanie projektów co do zasady otrzymanie subwencji nie wyklucza z możliwości
złożenia wniosku o dofinansowanie, należy mieć jednak na względzie zakaz podwójnego
finansowania na poziomie ponoszonych wydatków. Ponadto należy mieć na względzie, iż
wsparcie w ramach przedmiotowego naboru stanowi pomoc udzielaną zgodnie z przepisami
Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia
gospodarki w kontekście trwającej epidemii CIVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie udzielania pomocy
w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii, a więc należy
zwrócić uwagę na zapisy co do limitu pomocy (800 tys. EUR na przedsiębiorstwo – o ile
pomoc nie jest udzielana w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych ani sektorze
rybołówstwa lub akwakultury) oraz zasady kumulacji pomocy.
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Pytanie:
Zwracam się z zapytaniem o wsparcie utrzymania działalności, a mianowicie o wykluczenie
z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Wykluczony jest przedsiębiorca, który
prowadzi działalność w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów
alkoholowych.
Czy prowadzenie pubu, w którym jest sprzedaż alkoholu podlega pod ten punkt
i dyskwalifikuje z możliwości ubiegania się o dofinansowanie? Przedsiębiorstwo zajmuje się
również organizacją imprez muzycznych i kulturalnych zarówno w tym lokalu jak
i w plenerze. Czy sprzedaż alkoholu wyklucza mnie z możliwości ubiegania się
o dofinansowanie pomimo świadczenia innych usług?
Wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych należy definiować jako przekazanie przez
producenta lub importera po raz pierwszy towarów do obrotu. Zatem jeżeli przedsiębiorstwo
nie prowadzi takiej działalności, może się ubiegać o wsparcie.
Pytanie:
W związku z zapisami regulaminu wezwania mówiącym, iż realizacja projektu następuje
pierwszego dnia w miesiącu następującym po miesiącu w którym został złożony wniosek
oraz maksymalnie 90 dniowym (dni robocze) terminem oceny wniosków rozumiem, iż
pomoc przyznawana jest na zasadzie refundacji części poniesionych wydatków
(z poszanowaniem maksymalnej jednostkowej kwoty pomocy wynikającej z regulaminu
konkursu).
Zgodnie z § 7 wzoru Umowy o dofinansowanie, stanowiącego załącznik do dokumentacji
naboru, dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi w formie zaliczki zgodnie ze
stawkami
jednostkowymi,
określonymi
w
zatwierdzonym
wniosku
o dofinansowanie. Wydatki rozliczane zgodnie ze stawkami jednostkowymi są traktowane
jako wydatki poniesione. Wprawdzie w wezwaniu określono 90-dniowy termin oceny
wniosków, jednakże ION będzie dążyć do możliwie szybkiej oceny projektów, stąd też
informacje o wynikach oceny projektów będą przekazywane Wnioskodawcom sukcesywnie,
według czasu wpływu wniosku w wersji elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków
Aplikacyjnych.
Pytanie:
Czy przy złożeniu wniosku muszę dostarczyć zaświadczenia o niezaleganiu ZUS i US na
dzień 31.12.2019 r.?
Nie ma potrzeby dołączania do wniosku zaświadczeń o niezaleganiu ZUS i US – weryfikacja
spełnienia warunku dotyczącego niezalegania z płatnościami podatków i składek na
ubezpieczenia społeczne odbywać się będzie na podstawie Dodatkowego oświadczenia
(załącznik obligatoryjny do wniosku o dofinansowanie).
Pytanie:
Czy dofinansowanie wypłacane jest po przyznaniu dotacji czy po rozliczeniu danego okresu
np. po trzech miesiącach od podpisania umowy o dofinansowanie na podstawie
przedłożonych rachunków?
Zgodnie z § 7 wzoru umowy (stanowiącego załącznik nr 3 do Wezwania), dofinansowanie
jest przekazywane Beneficjentowi zgodnie ze stawkami jednostkowymi, określonymi
w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Wydatki rozliczane zgodnie ze stawkami
jednostkowymi są traktowane jako wydatki poniesione. Wartość dofinansowania jest
wypłacana jednorazowo.
Warunkiem przekazania dofinansowania jest m.in. złożenie przez Beneficjenta poprawnego
i kompletnego wniosku o płatność zaliczkową – co może nastąpić niezwłocznie po zawarciu
umowy o dofinansowanie projektu.
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Pytanie:
W naszym przedsiębiorstwie część pracowników przebywa na długoterminowych urlopach
bezpłatnych. Rozumiem, że takich osób nie wliczamy do stanu zatrudnienia ?
Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu zatrudnienia w danej firmie. W czasie,
gdy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym, stosunek pracy zostaje zawieszony,
w związku z czym takich pracowników nie należy przyjmować do wyliczeń stanu
zatrudnienia.
Pytanie:
W naszym przedsiębiorstwie mamy przyjęty 3-miesięczny system rozliczania czasu pracy.
Jak możemy traktować pracowników, którzy w niedawnym czasie powrócili z kwarantanny i
obecnie pracują na pełen etat ?
Jaka data jest właściwa dla wskazania poziomu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty ?
W dokumentach pojawiają się daty: koniec poprzedniego roku obrachunkowego (w naszym
przypadku 31.12.2019 r.), 01.06.2020 r. i dzień złożenia wniosku (planowo 22.06.2020 r.) ?
Składając wniosek należy określić liczbę zatrudnionych w przedsiębiorstwie (liczba etatów
w oparciu o ekwiwalent pełnego czasu pracy FTE) według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
Dane dotyczące końca ostatniego i przedostatniego okresu obrachunkowego dotyczą ustalenia
statusu przedsiębiorstwa (czy przedsiębiorstwo spełnia definicję mikro lub małego
przedsiębiorstwa), nie dotyczą one ustalana stawki jednostkowej w oparciu o FTE.
Pytanie:
Jesteśmy firmą z siedzibą w Łomży. W Łomży mamy zlokalizowaną działalność (dział
księgowy, kadrowy, dział kosztorysowy) i pracownicy z tych działów pracują w Łomży (tutaj
wynajmujemy pomieszczenia biurowe). Reszta pracowników to pracownicy budowlani
pracujący na budowach na terenie całego kraju, w zależności od tego gdzie podpiszemy
kontrakt. Mamy więc zapytanie, czy jesteśmy przedsiębiorstwem spełniającym poniższy
warunek:
"posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego, co znajduje
potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy (wpis do Krajowego Rejestru
Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także
faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego"
a tym samym, czy możemy ubiegać się o wsparcie na kapitał obrotowy przy założeniu, że
spełniamy wszystkie pozostałe warunki?
Biorąc pod uwagę przedstawione informacje oraz zapisy dokumentacji naboru, firma
z siedzibą w województwie podlaskim i faktycznie prowadząca tu działalność, jest
podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego
naboru. Niezależną kwestią jest miejsce realizacji kontraktów przedsiębiorstwa.
Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą
stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy.
Pytanie:
Czy wypełnianie wniosku w generatorze wniosków GWA2014 będzie możliwe dopiero po
formalnym uruchomieniu naboru, tj. 22.06 o godz. 8.00?
Czy też możliwe będzie wypełnienie wniosku wcześniej?
Wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych można wypełnić już
teraz. Celem ułatwienia przygotowania wniosku przygotowano tzw. plik startowy, który
stanowi już częściowo uzupełniony wniosek – należy go otworzyć w Generatorze (link do
pobrania Generatora Wniosków:
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https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/gene
rator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html), uzupełnić niezbędnymi informacjami dotyczącymi
przedsiębiorstwa, zapisać, a wysłać dopiero w dniu otwarcia naboru.
Pytanie:
Jak traktowana jest w tym wypadku spółka cywilna składająca się z 3 współwłaścicieli i
zatrudniająca 7 pracowników. Czy mamy złożyć jeden wniosek jako firma czy też 3 odrębne
wnioski (każda z nas indywidualnie)?
W opisywanym przypadku spółka cywilna może się ubiegać o wsparcie. Przy obliczaniu
wysokości stawki należy wziąć pod uwagę wyłącznie liczbę osób związanych
z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym
czasem pracy (z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich,
urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach
rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania
zawodowego), według stanu na dzień 1 czerwca br. Właściciele są uwzględniani w kalkulacji
FTE tylko i wyłącznie jeśli są jednocześnie zatrudnieni w przedsiębiorstwie na podstawie
umowy o pracę.
Pytanie:
Bardzo proszę o odpowiedź jak zrozumieć poniższe zapisy:
W instrukcji jest:
Wyłączone z możliwości wsparcia są:
 osoby prawne, które posiadają jedynie oddział na terenie województwa podlaskiego a nie
posiadają siedziby na terenie województwa podlaskiego,
 osoby fizyczne, które posiadają jedynie dodatkowe stałe miejsce
Na stronie natomiast:
posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego, co znajduje
potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy (wpis do Krajowego Rejestru
Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także
faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.
No i u mnie ma zastosowanie to co jest na stronie- czyli „faktycznie prowadzi działalność
gospodarczą na terenie województwa podlaskiego”, siedziba mojej firmy jest na Śląsku,
Pytanie zasadnicze jest takie czy mogę wziąć udział w konkursie?
W odpowiedzi na pytanie uprzejmie informuję, że wskazane warunki dotyczące podmiotów
uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie tj. "posiada siedzibę lub w przypadku osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na
terenie województwa podlaskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych
Wnioskodawcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na
terenie województwa podlaskiego." muszą być spełnione łącznie. Przedsiębiorstwo
posiadające siedzibę na Śląsku nie może uzyskać wsparcia w ramach naboru.
Pytanie:
W jaki sposób interpretować zapisy dokumentacji konkursowej:
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie zalegało
z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z warunkami
wskazanymi do ubiegania się o wsparcie - czy oznacza to, że firma nie mogła zalegać
z podatkami i składkami zarówno na dzień 31 grudnia 2019 roku, jak też na dzień złożenia
wniosku (oba warunki spełnione jednocześnie) czy też w przypadku firm, które nie zalegały

-5-

ze składkami i podatkami na dzień 31 grudnia 2019 a które zalegają obecnie można uznać,
że kwalifikują się do dofinansowania gdyż jeden z warunków został spełniony.
Zgodnie z zapisami dokumentacji naboru wsparcie może zostać udzielone mikroi małemu przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku nie
zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, iż
przedsiębiorca jest zobligowany do spełnienia przynajmniej jednego z wyżej wymienionych
warunków, co na etapie składania wniosku o dofinansowanie potwierdza stosownym
oświadczeniem.
Pytanie:
Czy wpisując wartość pomocy de minimis należy wpisać pomoc z ostatnich 3 lat, czy całą
jaką dostała firma od początku istnienia?
Pomoc w ramach niniejszego naboru nie stanowi pomocy de minimis (wparcie w ramach
naboru stanowi pomoc udzielaną zgodnie z przepisami Komunikatu Komisji Tymczasowe
ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii
COVID-19 (ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z
dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy
zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej
gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii), zatem nie ma konieczności podawania
dotychczas uzyskanej przez przedsiębiorstwo pomocy de minimis.
Pytanie:
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Chciałabym złożyć wniosek. Przeglądam
dokumenty i widzę zapytanie o "podmioty powiązane". Jestem z zarządzie dwóch
organizacji pozarządowych. Jako osoba prywatna oczywiście, a nie jako moja firma. I
zastanawiam się, czy są to podmioty powiązane? Moja firma nie ma "udziałów" w tych
Fundacjach, ani one nie mają udziału w mojej firmie. Jednak w KRS widnieje moje
nazwisko przy tych podmiotach. Mam je traktować jako "podmioty powiązane"? Czy moje
członkostwo w zarządzie Fundacji nie musi być ujęte we wniosku?
Kryteria, na podstawie których dane przedsiębiorstwo zakwalifikować możemy do sektora
MŚP, określa Załącznik I do 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. Przy określaniu statusu MŚP narzędziem
pomocniczym jest Kwalifikator MŚP https://kwalifikator.een.org.pl/, dokumenty źródłowe
definicji MŚP https://www.parp.gov.pl/definicja-msp oraz wyjaśnienia zawarte w wydanym
przez Komisję Europejską „Poradniku dla użytkowników dotyczącym definicji MŚP”
http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e68a3501aa75ed71a1.0005.01/DOC_1.
Przy czym należy pamiętać, że przedsiębiorstwa pozostające w związku za pośrednictwem
osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie również uznaje się za
przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one działalność lub część działalności na tym
samym rynku właściwym lub na rynkach pokrewnych. Za "rynek pokrewny" uważa się rynek
dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym
szczeblu rynku w stosunku do rynku właściwego (np. produkcja materiałów budowlanych dystrybucja materiałów budowlanych).
Pytanie:
Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć czy z Dotacji na kapitał obrotowy dla
przedsiębiorstw, które odnotowały spadek obrotów w związku ze staniem epidemii( nabór od
22 czerwca br) możliwy jest zakup sprzętu do gabinetu kosmetycznego(np. maszyna do
wykonywania zabiegów lub autoklaw?
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Wydatkami kwalifikowalnymi są koszty związane z finansowaniem kapitału obrotowego
i bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa – wydatki te rozliczane będą poprzez stawki
jednostkowe, czyli w sposób uproszczony – ale otrzymane dofinansowanie co do zasady nie
może zostać przeznaczone na wydatki inwestycyjne.
Pytanie:
Chciałam się dowiedzieć czy rozliczanie środków będzie na podstawie fv.? Czy opisywać na
co konkretnie chcę przeznaczyć dane środki z wyszczególnieniem kwot, czy wystarczy tak
jak na Państwa stronie?
 zakup towarów lub materiałów do produkcji,
 opłaty związane z prowadzeniem firmy, tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe
(prąd, gaz, woda, ogrzewanie),
 spłata rat kredytów, leasingu;
 usługi sprzątania i konserwacji powierzchni i pomieszczeń biurowych, usługi
ochrony i monitoringu,
 usługi telekomunikacyjne, pocztowe, etc...
Wydatkami kwalifikowalnymi projektu są koszty związane z finansowaniem kapitału
obrotowego i bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa – wydatki te rozliczane będą
poprzez stawki jednostkowe, czyli w sposób uproszczony. Wydatki rozliczane zgodnie ze
stawkami jednostkowymi są traktowane jako wydatki poniesione. Rozliczenie dofinasowania
następuje według ustalonej stawki jednostkowej i uzależnione jest od faktycznie
zrealizowanego wskaźnika rezultatu specyficznego dla stawki jednostkowej: Liczba miesięcy
utrzymania działalności przedsiębiorstwa.
Pytanie:
Moje pytanie dotyczy całkowitego bilansu rocznego za ostatni zamknięty rok obrachunkowy
– przy prowadzeniu Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów nie sporządza się bilansu,
co w takiej sytuacji należy wpisać w powyżej pozycji?
Pomimo braku ustawowego obowiązku sporządzania bilansu należy oszacować wartość
aktywów przedsiębiorstwa w celu określenia całkowitego bilansu rocznego za ostatni
zamknięty rok obrachunkowy (oraz przedostatni zamknięty rok obrachunkowy).
Pytanie:
Dzień dobry, a czy miesiącem, w którym odnotowaliśmy spadek większy niż o 30% może być
czerwiec?
W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami dokumentacji naboru
spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) należy wykazać w okresie wybranego 1 miesiąca
w 2020 r. począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub
analogicznego miesiąca ubiegłego roku, jednakże na potrzeby wyliczeń należy przyjąć, że
miesiąc jest miesiącem kalendarzowym, a wartość obrotów w miesiącu spadku obrotów musi
zostać wykazana na podstawie zamkniętego już okresu rozliczeniowego.
Pytanie:
Mam wątpliwości/pytania podczas wypełniania wniosku elektronicznego:
1) II.1 (zakładka Dane podstawowe): Czy VAT jest kwalifikowany? - Jestem płatnikiem
VAT, powinienem zaznaczyć TAK czy NIE?
W ramach niniejszego naboru VAT jest niekwalifikowalny, zatem należy zaznaczyć opcję
„NIE” (zgodnie z załączonym do dokumentacji plikiem startowym).
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2) II.1 (zakładka Dane podstawowe) - Forma własności: czy ma być Krajowe osoby
fizyczne? i czy wpisuje 100%?
Forma własności musi być zgodna ze stanem faktycznym i mieć potwierdzenie w danych
zawartych w REGON. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
co do zasady są to Krajowe osoby fizyczne posiadające 100% udziałów w przedsiębiorstwie.
3) IV.2 - Dokumenty źródłowe zawierające ww. dane w zależności od specyfiki
przedsiębiorstwa (np. deklaracje VAT-7 w przypadku podmiotów rozliczających się
miesięcznie, deklaracje VAT-7K w zakresie przychodu za rok 2019 lub ewidencje JPK_VAT
(w zakresie przychodu za dany miesiąc w przypadku podmiotów rozliczających się
kwartalnie, przychody ze sprzedaży na podstawie wystawionych faktur lub rachunków w
przypadku przedsiębiorców korzystających z karty podatkowej (niebędących czynnymi
podatnikami
VAT),
ewidencje
dla
celów
podatkowych,
itp.).
[.........] - Jaki dokument tu zawrzeć? Mam napisać VAT-7K, jeśli rozliczam się kwartalnie?
Będzie jakiś załącznik w którym będę mógł to załączyć?
W przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie dokumentami potwierdzającymi
spadek obrotów mogą być deklaracje VAT-7K (w zakresie przychodu za rok 2019) lub
ewidencje JPK_VAT (w zakresie przychodu za dany miesiąc). W tym punkcie należy
wskazać dokument potwierdzający rzeczywiste osiągnięcie przychodów w danym czasie na
wykazanym poziomie. Nie ma obowiązku załączania ww. dokumentu, jednak IZ RPOWP
zastrzega sobie prawo do wezwania Wnioskodawcy do złożenia dokumentów lub weryfikacji
tych dokumentów w trakcie kontroli realizacji projektu.
4) VI.1 - Wskaźniki produktu - Czy mam cokolwiek zmieniać wobec pliku startowego?
Prowadzę DG od 2014 roku.
W pliku startowym uwzględniono obligatoryjne wskaźniki produktu określone w Wezwaniu,
które będą podlegały monitorowaniu. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
w okresie dłuższym niż 3 lata, nie należy wybierać dodatkowego wskaźnika do
monitorowania, wskazane wskaźniki są wystarczające.
5) VI 2 - Wskaźniki rezultatu - Nie rozumiem zupełnie o co chodzi - nie ma żadnego
wskaźnika a jak Dodaje nowy to na liście wybieranej nie ma pozycji "Liczba miesięcy
utrzymania działalności przedsiębiorstwa", która powinna być jak jest to wspomniane w
Wezwaniu. Może plik startowy jest w tym zakresie uszkodzony?
W pkt VI.2 Wskaźniki rezultatu znajdują się dwie zakładki: 1. Kluczowe/specyficzne dla
programu, 2. Specyficzne dla projektu. Należy uzupełnić wartość docelową wyłącznie
wskaźnika specyficznego dla projektu – co najmniej 3 miesiące. W załączonym do
dokumentacji pliku startowym w drugiej zakładce znajduje się wskaźnik obligatoryjny
w ramach naboru, tj. „Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa" wraz ze
wskazaną wartością docelową 3 miesiące.
6) IX.1 - czy mam zaznaczać Klauzulę o ochronie informacji i tajemnic zawartych
w dokumentacji aplikacyjnej ??
Oczywiście może Pan zaznaczyć Klauzulę ochronie informacji i tajemnic zawartych
w dokumentacji aplikacyjnej, następnie wskazać podstawę prawną ochrony oraz wykaz
elementów zastrzeżonych, jednak nie jest to obligatoryjne.
Pytanie:
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą oraz jestem wspólnikiem spółki cywilnej,
która zatrudnia pracownika na 1/2etatu. Pytanie:
1.czy mogę wnioskować o wsparcie na kapitał obrotowy jako właściciel i na spółkę cywilną?
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2. W przypadku takiej możliwości czy ilość etatów w spółce to 2,5 czy 0,5?
W przypadku gdy spółka prowadzi działalność i zatrudnia 1 pracownika na 1/2 etatu, wartość
FTE wynosi 0 (z związku z koniecznością zaokrąglenia w dół). Może Pan jednak wnioskować
o wsparcie indywidualnie, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, o ile
prowadzona jest działalność również poza spółką.
Pytanie:
Proszę o wyjaśnienie dotyczące wypełniania załącznika
Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_COVID w punkcie
D dotyczącym otrzymanej pomocy w ramach COVID, należy przedstawić otrzymaną pomoc,
jak powinny być wypełnione pola, gdy przedsiębiorca otrzymał kilka niezależnych
świadczeń (5000; ZUS, subwencja) w różnych okresach i od różnych instytucji ?
W Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc COVID w punkcie D
dotyczącym otrzymanej pomocy w ramach COVID, należy wykazać każdą pomoc publiczną
udzieloną na podstawie pkt 3.1 Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy
państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii CIVID-19 oraz
Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020r.
w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów
operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku
z wystąpieniem pandemii. Nie należy wykazywać instrumentów, które nie stanowią pomocy
publicznej bądź nie są udzielane na ww. podstawie.
Pytanie:
Chciałabym zgłosić błąd w formule wyliczenia
W pkt. IV.2. opisowym: jest wadliwy wzór na obliczenie %, dlatego nie wychodzi obliczenie.
JEST: [ ……… zł - ………. zł/ ………. zł = ………… x 100% = …….%]
Winno być: dla przykładu [ (2 000 000,00 zł – 1 000 000,00 zł) / 2 000 000,00 zł = 0,50 x
100 = 50,00%]
Brak nawiasów i 100% powoduje niemożność wykonania kolejności działań zg. z zasadami
matematycznymi.
Tak, wzór został przedstawiony poglądowo – biorąc pod uwagę faktyczne obliczenia zgodnie
z regułami matematycznymi powinno być:
[ (……… zł - ………. zł)/ ………. zł = ………… x 100 = …….%]
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