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 – cz.2
Pytanie:
We wniosku o dofinansowanie w pkt IV znajduje się zapis:
„Poniżej należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie zapotrzebowania na kapitał
obrotowy w kontekście nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej w wyniku
wpływu koronawirusa COVID-19.
Należy jednoznacznie przedstawić sytuację przedsiębiorstwa, precyzyjnie opisać problem
z płynnością finansową przedsiębiorstwa oraz szczegółowo uzasadnić wpływ COVID-19 na
jego wystąpienie. Należy posługiwać się liczbami i faktami.
[.........]”
I moje pytanie: na ile szczegółowo należy przedstawić informacje w tym zakresie? Czy
wystarczy jedynie krótkie odniesienie do spadku liczby klientów?
Przedmiotowe informacje będą podlegały ocenie formalno-merytorycznej w ramach
kryterium Kwalifikowalność przedsiębiorcy Weryfikacja podmiotowa, w szczególności
warunku d) w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazł się w sytuacji nagłego
niedoboru lub nawet braku płynności finansowej.
W ramach niniejszego punktu należy jednoznacznie opisać sytuację przedsiębiorstwa,
wskazać na czym polegają problemy z płynnością finansową (np. konieczność ponoszenia
wydatków związanych z wynajmem nieruchomości, spłatą kredytów lub innych stałych
kosztów bieżących prowadzenia działalności gospodarczej).
Niezmiernie ważne jest precyzyjne i racjonalne uzasadnienie, iż problemy z płynnością
miały związek z wystąpieniem pandemii COVID-19. W opisie należy posługiwać się
liczbami i faktami – w szczególności wskazując na obiektywne, zewnętrzne czynniki mające
wpływ na spadek obrotów. Obiektywną przesłanką może być np. ograniczenie działalności na
mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Uzasadnieniem, iż spadek obrotu miał związek z COVID-19 nie może być przykładowo fakt
przebywania przedsiębiorcy na zwolnieniu lekarskim czy ograniczenie działalności związane
z obawą samego przedsiębiorcy co do jej prowadzenia. Przedmiotowy opis powinien być
oparty o czynniki zewnętrzne związane z COVID-19, niezależne od samego przedsiębiorcy.
W ocenie będzie brana pod uwagę specyfika danego przedsiębiorstwa, jak i branży. Należy
mieć przy tym na względzie, iż przedsiębiorstwom działającym w niektórych sektorach może
być szczególnie trudno wiarygodnie i racjonalnie uzasadnić rzeczywisty związek spadku
przychodów ze stanem epidemii. Przykładem takim (ale oczywiście nie jest to katalog
zamknięty) jest doradztwo prawne i podatkowe, usługi konsultingowe, branża IT, usługi
pozycjonowania stron internetowych, usługi kurierskie, działalność sklepów internetowych.
Niektóre rodzaje działalności odnotowały wręcz zwiększony popyt na produkty i usługi.

Brak precyzyjnego i racjonalnego uzasadnienia w powyższym zakresie może skutkować
negatywną oceną projektu.
Wprawdzie w przypadku wątpliwości Oceniający mogą się zwrócić z prośbą o przedstawienie
dodatkowych danych/dokumentów, jednakże uzupełnienie powinno mieć charakter
doprecyzowania bądź potwierdzenia już przedstawionych zagadnień, a nie wniesienia nowych
argumentów do przedstawionego uzasadnienia.
Należy mieć również na względzie, iż informacje i oświadczenia przedstawione we
wniosku o dofinansowanie i załącznikach są składane pod rygorem odpowiedzialności
karnej. Mogą być również przedmiotem kontroli zarówno Instytucji Zarządzającej
RPOWP, Instytucji Audytowej oraz innych podmiotów uprawnionych do ich
przeprowadzenia.
Pytanie:
Wniosek przygotowuję zgodnie z instrukcją lecz mimo to mam pytania dotyczące sekcji VII.
W sekcji VII. Budżet projektu w instrukcji jest "VII.1 Wydatki rozliczane ryczałtowo" a we
wniosku punkt VII.1 "Wydatki rzeczywiście poniesione".
Z kolei we wniosku " Wydatki rozliczane ryczałtowo" to punkt VII.2
Które pole należy wypełnić?
Faktycznie w Instrukcji wypełniania wniosku w sekcji VII. Budżet projektu wkradła się
omyłka: jest "VII.1 Wydatki rozliczane ryczałtowo" a powinno być „VII.2 Wydatki rozliczane
ryczałtowo". Należy uzupełnić wyłącznie pkt VII.2 (pkt VII.1 pozostaje nieuzupełniony) –
plik startowy zawiera już wypełnienie w tym zakresie na przykładzie FTE=1.
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