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.00-20-001/21
Najczęściej zadawane pytania

Pytanie:
w związku z ogłoszonym naborem proszę o pomoc w interpretacji kryterium pn.
Kwalifikowalność przedsiębiorcy w zakresie spełnienia warunku dotyczącego miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej. W kryterium wskazano, że weryfikacji będzie
podlegać, czy Wnioskodawca posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie woj. podlaskiego,
co znajduje potwierdzenie w dokumencie rejestrowym, a także faktycznie prowadzi
działalność gospodarczą na terenie woj. podlaskiego.
W analizowanym przypadku, Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w formie
JDG. Zgodnie z wpisem CIEDG stałe miejsce wykonywania działalności znajduje się poza
województwem podlaskim, zaś w polu: Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności
gospodarczej wskazano miejsce prowadzenia działalności w województwie podlaskim. Co
ważne, Firma faktycznie taką działalność w województwie podlaskim prowadzi, co może
udokumentować. Tym samym, odnosząc się do zapisów kryterium Przedsiębiorca posiada
stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie woj. podlaskiego, a także faktycznie
prowadzi działalność gospodarczą na terenie woj. podlaskiego. Co prawda, nie jest to główne,
a dodatkowe stałe miejsce prowadzenia działalności, ale z zapisów kryterium nie wynika, że
takie podmioty są wykluczone z ubiegania się o wsparcie.
Czy w związku z powyższym, możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie w niniejszym
naborze?
Zgodnie z kryteriami wyboru projektów przedsiębiorca (Wnioskodawca) musi posiadać stałe
miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego. Zapis kryterium został
jednoznacznie dookreślony w Instrukcji wypełniania i złożenia wniosku oraz załączników,
zgodnie z którą wyłączone z możliwości wsparcia są m.in. osoby fizyczne, które posiadają
jedynie dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie
województwa podlaskiego, a nie posiadają stałego miejsca wykonywania działalności
gospodarczej na terenie województwa podlaskiego.
Pytanie:
czy przedsiębiorca, który miał zawieszoną działalność gospodarczą na pół miesiąca
w październiku 2019 r. i chce porównywać okres X-XII może ubiegać się o wsparcie?
Ponieważ nie wiem, czy wnioskodawca powinien prowadzić działalność okresie X-XII 2020
czy też zarówno w X-XII 2019 r. i te zawieszenie nas nie wyklucza.

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów przedsiębiorca (Wnioskodawca) musiał prowadzić
działalność gospodarczą w okresie, do którego porównywany jest spadek obrotów
(odpowiednio kwiecień-grudzień 2019 lub październik-grudzień 2019). Zatem zawieszenie
działalności w tym okresie oznacza, iż przedsiębiorstwo nie jest uprawnione do wsparcia.
Pytanie:
Czy spadek dochodu w 2020 roku może wynikać z porównania np. Czerwca i Sierpnia 2020,
czy muszą to być miesiące następujące po sobie?
Zgodnie z kryteriami wyboru projektów o wsparcie może się ubiegać przedsiębiorca, który
odnotował spadek obrotów (przychodów netto ze sprzedaży) o co najmniej 40% w okresie
kwiecień-grudzień lub w okresie październik-grudzień (IV kwartał) 2020 roku w porównaniu
do analogicznego okresu w 2019 roku, w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek
COVID-19. Przychód należy wykazać łącznie, odpowiednio za kolejne 9 miesięcy lub 3
miesiące, w zależności od wybranego okresu porównawczego – nie ma możliwości
porównywania innych okresów niż wskazane w kryteriach.
Pytanie:
Czy osoby przebywające na dzień 1 stycznia 2021 rok na zwolnieniu chorobowym
(zatrudnione na umowę o pracę) powinny być uwzględnione w oświadczeniu dotyczącym
stanu zatrudnienia/liczby pracowników na określony dzień tj. 1 stycznia 2021 rok?
Tak, osoby przebywające na zwolnieniu chorobowym należy ująć w oświadczeniu oraz
w wyliczeniu stawki FTE.
Pytanie:
Czy są wykluczenia do złożenia wniosku z uwagi na kod PKD? Czy mogą składać wniosek
wszyscy mikroprzedsiębiorcy niezależnie od tego kodu? Pomoc z wiosny 2020 roku, w postaci
bezzwrotnej pożyczki 5 tys. zł, którą muszę wykazać we wniosku?
Działalności wykluczone zostały wskazane w pkt 3 Wezwania, ale generalnie nie jest to nabór
przeznaczony do określonych branż. Uzyskaną pomoc publiczną rekompensującą negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 należy wykazać wyłącznie w pkt D.
Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (obowiązkowy załącznik do
wniosku o dofinansowanie). W trakcie naboru (15 luty 8:00-16 luty 15:00) należy złożyć
wyłącznie wersję elektroniczną wniosku (bez załączników). Wniosek o dofinansowanie wraz
z załącznikami w wersji papierowej będą musieli złożyć Wnioskodawcy, którzy znajdą się na
liście projektów przekazanych do oceny, która zostanie opublikowana dzień po zakończeniu
naboru (17 lutego).
Pytanie:
Mam prośbę o pomoc w interpretacji zapisu dotyczącego Kryteriów wyboru projektu:
3. Przedsiębiorca (wnioskodawca) zapewnia, że:
a) przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości
uzyskania dofinansowania, o których mowa w art. 3 ust 3 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na
rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
(Dz. Urz. L 347 z 20.12.2013 r., str. 289), to jest:
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− przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy
państwa; przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie zgodne z tymczasowymi ramami środków
pomocy państwa lub rozporządzeniami Komisji (UE) nr 1407/20139 , (UE) nr 1408/201310
oraz (UE) nr 717/201411 nie uznaje się za przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji na potrzeby
niniejszej litery;
Czy korzystając jednocześnie z pomocy publicznej w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (tj. zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe, bezzwrotna pożyczka
i dotacja) możemy wnioskować o wsparcie na kapitał obrotowy ?
Tak, mogą Państwo wnioskować o wsparcie, o ile uzyskana pomoc nie będzie przeznaczona na
te same wydatki oraz nie zostanie przekroczony dostępny limit pomocy rekompensującej
negatywne skutki COVID-19 (aktualnie jest to 800 tys. EUR/przedsiębiorstwo).
Uzyskaną pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu
COVID-19 należy wykazać w pkt D. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu
się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
(obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie). W trakcie naboru (15 luty 8:00-16
luty 15:00) należy złożyć wyłącznie wersję elektroniczną wniosku (bez załączników). Wniosek
o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej będą musieli złożyć
Wnioskodawcy, którzy znajdą się na liście projektów przekazanych do oceny, która zostanie
opublikowana dzień po zakończeniu naboru (17 lutego).
Pytanie:
W związku z II edycją wsparcia na kapitał obrotowy RPPD.01.04.01-IZ.00-20-001/21, mam
pytanie dotyczące poprawnego ustalenia przychodu. Z informacji wynika ,że dokumentami
potwierdzającymi spadek przychodu będą deklaracje ( w naszym przypadku) VAT-7, JPKV7M. Do końca października 2019 w deklaracji VAT-7 nabywca rozliczał podatek VAT
należny za sprzedawcę, tak zwane odwrotne obciążenie. Nabywca pewnych towarów lub usług
wymienionych w załącznikach w ustawie o VAT ujmował wartość zakupu towarów i usług
w podstawie opodatkowania i rozliczał podatek VAT należny za sprzedawcę.
Wartość w/w zakupu była ujmowana po stronie przychodu , jako : „dostawa towarów oraz
świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zg. Z art.17 ust.1 pkt7 lub 8 ustawy”
( wiersz 15,34,35 VAT-7 stan na 10/2019) , ale tylko w celu rozliczenia podatku należnego,
nie była to sprzedaż spółki. Czy czerpiąc dane z VAT-7, JPK-V7M o przychodzie, w celu
ustalenia spadku przychodu należy ująć wykazywane wartości z pozycji „dostawa towarów
oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca” do przychodu , czy nie
ujmować tych wartości do przychodu ustalając spadek przychodu ?
Mając na uwadze, że pozycja Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których
podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wiersz 15, poz. 34, 35
deklaracji VAT-7) jest jedynie rozliczeniem podatku wynikającym z ustawy VAT i nie stanowi
sprzedaży ani przychodu spółki, nie należy tej pozycji ujmować w łącznej wartości obrotów
(przychodów ze sprzedaży) Wnioskodawcy na potrzeby obliczenia spadku obrotów.
Pytanie:
Czy w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie
atrakcyjności inwestycyjnej województwa - kapitał obrotowy, wydatkami kwalifikowalnymi
są wydatki na wynagrodzenia i ZUS?
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Otrzymane dofinansowanie powinno zostać przeznaczone na koszty związane z bieżącym
funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Środki na kapitał obrotowy to środki na zaspokojenie
pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, zaś wskazany
w Wezwaniu katalog jest katalogiem otwartym. Środki mogą zostać przeznaczone na
wynagrodzenia i składki ZUS, o ile Wnioskodawca nie pozyskał na ten cel wsparcia z innych
dostępnych instrumentów (dopłaty do wynagrodzeń, umorzenia składek itp.).
Pytanie:
Jak traktować przy wypełnianiu wniosku o wsparcie na kapitał obrotowy dla MŚP osobę
współpracującą od lat w firmie prowadzonej przez osobę fizyczną za którą Firma odprowadza
składki ZUS, która jednocześnie jest pełnomocnikiem umocowanym w firmie do działania
na rzecz firmy. Nie ma formalnie zawartej umowy o pracę.
Jeżeli osoba współpracująca nie jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, nie należy jej
uwzględniać w kalkulacji FTE.
Pytanie:
prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniam żadnych pracowników.
Chciałabym napisać wniosek i wziąć udział w projekcie, gdyż spełniam wszystkie warunki.
Jednak jeden punkt regulaminu jest dla mnie nie jasny i bardzo proszę o jego rozszerzenie i
wyjaśnienie.
Chodzi o ten punkt: "Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić 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), jak
również samozatrudnionych, wg stanu na moment składania wniosku o dofinansowanie. W
przypadku samozatrudnionych FTE=1."
Nie można brać pod uwagę pracowników, którzy są na urlopie macierzyńskim itd. A co jeśli
ja, właścicielka firmy jestem na macierzyńskim? Różnica między mną a osobą zatrudnioną
na etat jest taka, że ta osoba nie może pracować będąc na takim urlopie, natomiast ja mam
prawo pracować, chcę pracować i od czasu do czasu pracuję (jeśli tylko dostanę zlecenia,
których ilość przez COVID spadła niemal do zera) Urlop macierzyński nie karze mi zawieszać
działalności ani nie zabrania mi pracować. Mogę i chcę to robić. Opłacam wszystkie
niezbędne składki i moja firma w pełni funkcjonuje.
Zapisy dotyczące wyłączania z kalkulacji FTE osób przebywających na urlopach
macierzyńskich dotyczą jedynie pracowników, zatem może Pani złożyć wniosek
o dofinansowanie (oczywiście o ile spełnia kryteria określone w dokumentacji naboru).
Pytanie:
1. Czy w przypadku spółki cywilnej nie zatrudniającej pracowników, FTE jest równe liczbie
wspólników spółki?
2. Czy w przypadku spółki cywilnej, która zatrudnia pracowników do FTE wlicza się również
wspólników spółki?
Ad. 1 Tak, w tym przypadku wartość FTE odpowiada liczbie wspólników spółki cywilnej na
podstawie posiadanych wpisów do CEIDG.
Ad. 2 Tak, w przypadku s.c. wyliczając FTE należy uwzględnić osoby samozatrudnione –
w myśl definicji określonej w Wezwaniu.
-4-

Pytanie:
Jesteśmy dwuosobową spółką cywilną. Czy możemy złożyć dwa wnioski jako osoby
samozatrudniające ? Nie prowadzimy żadnej innej działalności.
Jeżeli działalność jest prowadzona wyłącznie w ramach spółki cywilnej, Wnioskodawcą może
być jedynie spółka cywilna.
Pytanie:
Posiadam spółkę cywilną, dwóch współwłaścicieli (oboje mają wpis do CEIDG) oraz dwóch
pracowników na umowę o pracę. Jeden z pracowników jest na urlopie macierzyńskim. Czy
właściciele są uwzględniani w kalkulacji i będzie to FTE 3 , czy nie ?
Jeśli tak to co wpisuję w II.1- sytuacja przedsiębiorstwa- liczba pracowników - stanowiskoetat ?
Tak, zgadza się – wg przedstawionych informacji FTE=3 (1 pracownik oraz 2 wspólników
posiadających wpis do CEIDG). W pkt II.1 wystarczy wskazać pracownika, który jest wliczany
w kalkulacji FTE. Nie ma konieczności wykazywania wspólników ani pracownika
przebywającego na urlopie macierzyńskim.
Pytanie:
We wniosku w polu III.5.1 Szczegółowa lokalizacja projektu/miejsce realizacji projektu,
zgodnie z Instrukcją należy w polu „Uwagi” należy wpisać szczegółowy adres wykonywanej
działalności gospodarczej, tj. ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy i miejscowość. Jeżeli
miejsc działalności jest kilka np. kilka restauracji rozsianych na terenie województwa
podlaskiego, czy wpisujemy wszystkie te lokalizacje czy tylko adres siedziby głównej?
Zgodnie z Instrukcją wypełniania i złożenia wniosku oraz załączników jako szczegółową
lokalizację projektu/miejsce realizacji projektu należy rozumieć miejsce wykonywania
działalności gospodarczej – do której należy przyporządkować szacunkowy udział w wartości
dofinansowania. Jeżeli środki w ramach wsparcia zostaną skierowane przede wszystkim na
rzecz kosztów bieżących działalności prowadzonej w siedzibie, można ograniczyć się do
wskazania tutaj wyłączenie tego adresu. W innym przypadku należy wskazać również inne
lokalizacje i przyporządkować szacunkowy udział w wartości dofinansowania. Z tego punktu
wniosku powinno wynikać przede wszystkim, iż działalność jest faktycznie prowadzona na
terenie województwa podlaskiego.
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