Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
Projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych
i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym
Konkurs nr RPPD.01.03.00-IZ.00-20-001/16
Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły od dnia 9 lipca do dnia 21 lipca 2016 roku, w tym zagadnienia
zgłoszone na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów Działania 1.3
Pytanie:
W ramach konkursu premiowane będą projekty przewidujące wdrożenie prac badawczorozwojowych, czy regulamin określa kto powinien być autorem badań, których wyniki będą
wdrażane w ramach projektu?
Czy mogą być to badania wypracowane i przygotowane w ramach przedsiębiorstwa czy powinny być
sygnowane przez uczelnię lub inną jednostkę badawczą?
Zgodnie z opisem zamieszczonym w dokumentacji konkursowej w Przewodniku po kryteriach wyboru
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020 (załącznik nr 6b. do Regulaminu konkursu), w ramach kryterium: Projekt jest wynikiem prac
B+R* Wnioskodawca otrzyma punkty pod warunkiem, iż zostanie potwierdzone, że planowane
wdrożenie innowacji jest wynikiem przeprowadzonych przez Wnioskodawcę prac B+R. Ocenie
podlega, czy projekt jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez
Wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie (do momentu złożenia wniosku). W ramach
weryfikacji kryterium oceniający zbada również m.in. czy wykonane przez Wnioskodawcę lub na jego
zlecenie prace B+R dotyczące procesu i/lub produktu są faktycznie na tyle istotne z punktu widzenia
efektu przedmiotowego projektu, iż warunkują jego realizację.
Wnioskodawca musi także określić i opisać w dokumentacji aplikacyjnej wyniki przeprowadzonych
prac badawczo-rozwojowych, ich formę, sposób uwzględnienia w aktywach firmy, sposób
zabezpieczenia praw własności intelektualnej.
Pytanie:
Mam pytanie odnośnie zapisu w konkursie "Kody działalności gospodarczej (zgodne z Polską
Klasyfikacją Działalności), których dotyczy projekt, muszą dotyczyć działalności produkcyjnej i być
zgodne z aktualnym dokumentem rejestrowym. Czy jako takie PKD można rozumieć 25.61.Z
OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE?
Wyjaśnienie co powinno być rozumiane pod pojęciem działalności produkcyjnej zostało wyjaśnione
i zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w pliku Pytania i odpowiedzi, które
wpłynęły do dnia 08.07.2016:
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialani
e-13-wspieranie-inwestycji-w-przedsiebiorstwach.html#_gyuhsu
Pytanie:
1. Kryterium: Projekt jest innowacyjny na poziomie przedsiębiorstwa i przyczyni się do wzrostu
konkurencyjności przedsiębiorstwa
Pytanie (do części Czy przedsiębiorstwo osiągnie zysk na działalności operacyjnej za 3 pełny rok
po zrealizowaniu projektu):
Czy ocena będzie dokonywana na podstawie arkuszy finansowych (Biznes Plan arkusze
kalkulacyjne) ale zgodnie z wytycznymi tam dane mają dotyczyć całego przedsiębiorstwa razem
z projektem. Czy może należy to przedstawić w osobnym arkuszu dotyczącym tylko projektu?
Jaki poziom zysku Państwo badają? Poziom zysku może być także ujemny (strata) z powodu
dużych nakładów inwestycyjnych (duże odpisy amortyzacyjne).

Czy strata może być w 1 i 2 roku a zysk musi być w 3 roku
2. Kryterium: Wzrost sprzedaży eksportowej Ocena kryterium:
Część 1 Jaki okres jest okresem bazowym czy rok złożenia projektu, czy rok zakończenia
projektu czy może inny.
Część 2 Proszę o potwierdzenie czy dobrze rozumiem to kryterium (sposób obliczenia)
Dla przykładu w roku 2015 przychody z eksportu wyniosły 20 tys. zł
W 1 roku po zakończeniu inwestycji wyniosą 21 tys. zł
W 2 roku po zakończeniu inwestycji wyniosą 25 tys. zł
W 3 roku po zakończeniu inwestycji wyniosą 22 tys. zł
Obliczenie 25 (największa wartość docelowa) /20 (wartość bazowa) = 1,25 czyli 4 punkty?
3. Kryterium: Wykonalność finansowa projektu – czy są jakieś szczegółowe wytyczne lub
szczegółowe pytania do tego kryterium.
Dla przykładu płynność finansowa. Czy jest określona jakaś wartość minimum tych wskaźników
aby możliwe było uznanie, że firma posiada płynność finansową. Przecież ten wskaźnik
pokazuje płynność tylko na dany dzień na koniec każdego roku. Przecież dzień później czy
tydzień później wskaźnik może być zupełnie inny. Każda branża ma inne poziomy, które są
wartościami zadowalającymi. Jak Państwo będą oceniali te kryterium i pozostałe.
Ad.1.
Ocena części ekonomicznej kryterium dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych w całej
dokumentacji aplikacyjnej, gdyż do oceny kryterium niezbędne jest nie tylko wykazanie
odpowiednich wielkości w projekcji ekonomiczno-finansowej, lecz także informacji, które
uwiarygadniają wskazane wartości. W szczególności analizowane będą informacje zawarte
w arkuszach kalkulacyjnych, w których należy przedstawić zarówno informacje dotyczące całego
przedsiębiorstwa, jak i realizowanego projektu. W ramach oceny przywołanego kryterium weryfikuje
się deklarowany wynik na działalności operacyjnej w 3. roku po zrealizowaniu przedsięwzięcia
inwestycyjnego tj. po jego rzeczowym zakończeniu, który powinien być większy od 0 (zysk).
Wykazanie straty w 3. roku po zakończeniu rzeczowym realizacji projektu spowoduje negatywną
ocenę przedmiotowego kryterium.
Ad. 2.
Część 1.
Zgodnie z przytoczonym opisem kryterium, warunkiem przyznania punktów jest wybór
odpowiedniego wskaźnika do monitorowania (wskaźnik rezultatu specyficzny dla projektu Wzrost
sprzedaży eksportowej). Wartością bazową przy określaniu wskaźników jest co do zasady wartość
wskaźnika mierzona w chwili przygotowywania/złożenia wniosku o dofinansowanie. Należy
pamiętać, iż przy ocenie pod uwagę będzie brany wzrost sprzedaży eksportowej będącej wynikiem
realizacji projektu, zatem wartość bazowa w tym przypadku wynosić będzie 0.
Część 2.
W przytoczonym przykładzie zaprezentowano niewłaściwą metodologię wyliczeń (brak odniesienia
do wnioskowanej kwoty dotacji, która jest elementem niezbędnym do wyliczenia ilości przyznanych
punktów). Prawidłowa metodologia obliczania i przykłady liczenia punktów zawarte są
w Przewodniku po kryteriach wyboru (Zał. nr 6b do Regulaminu konkursu), zgodnie z którym punkty
w ramach przytoczonego kryterium przyznawane będą w zależności od ilorazu wzrostu sprzedaży
eksportowej będącej rezultatem projektu (do wyliczenia wskaźnika brana będzie największa roczna
wartość sprzedaży eksportowej osiągnięta w okresie 3 lat po zakończeniu realizacji projektu)
i wnioskowanej wartości dofinansowania. Odnosząc się do przywołanego przez Pana przykładu, przy
założeniu, że dofinansowanie wyniesie 100 tys. zł, metodologia wyliczenia punktów będzie
następująca: deklarowana najwyższa wartość wzrostu sprzedaży eksportowej w wyniku realizacji
projektu wynosi 25 tys. zł, a wnioskowana kwota dotacji to 100 tys. zł – w takiej sytuacji stosunek
wzrostu sprzedaży eksportowej do wnioskowanego dofinansowania wyniesie 25 000 zł/100 000 zł =
0,25. W ramach kryterium projekt otrzyma 1 punkt.
Ad. 3.
Wykonalność finansowa projektu oceniana będzie na podstawie całości dokumentacji aplikacyjnej,
w tym w szczególności na podstawie informacji przedstawionych w biznes planie. Informacje
zaprezentowane przez Wnioskodawcę powinny być przygotowane m.in. w oparciu o instrukcje
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zawarte w dokumentacji konkursowej (instrukcje dotyczące wypełniania arkuszy kalkulacyjnych
znajdują się w Biznes Planie). Należy zwrócić szczególną uwagę na spójność oraz wiarygodność
prezentowanych danych. Każdy projekt będzie oceniany indywidualnie na podstawie całej
dokumentacji aplikacyjnej, z uwzględnieniem specyfiki branży. Należy mieć na względzie, iż ocena
płynności finansowej nie opiera się wyłącznie o analizę wskaźnikową – ocena płynności finansowej
realizacji projektu to również ocena danych przedstawionych w bilansie, rachunku zysków i strat,
a w szczególności – rachunku przepływów pieniężnych.
Pytanie:
1. Montaż finansowy inwestycji zakłada wsparcie się kredytem. Czy w ramach konkursu, na etapie
aplikowania, wymagana jest promesa kredytowa i czy jej posiadanie jest brane pod uwagę przy
ocenie projektu. Jeżeli nie, na jakim etapie promesa musi zostać Państwu przedstawiona?
2. Projekt zakłada, że nowopowstały zakład będzie funkcjonował w oparciu o system ISO 14001.
Dokumentacja związana z systemem winna być opracowana w odniesieniu do istniejących
procesów, a pełne wdrożenie systemu wymaga również przeprowadzenia certyfikacji (audit
certyfikujący). Czy w ramach konkursu w kontekście daty zakończenia rzeczowej realizacji
inwestycji, jako „wdrożenie systemu”, wystarczające jest posiadanie i przyjęcie przez zarząd firmy do
stosowania Dokumentacji wdrożeniowej, natomiast przejście samej certyfikacji możliwe jest
w okresie trwałości projektu?
3. Czy koszt pierwszej certyfikacji ww. systemu, jeżeli byłby poniesiony w okresie finansowej
i rzeczowej realizacji projektu jest kosztem kwalifikowanym?
4. W przewodniku po kryteriach dla punktu 5. Innowacyjność, podaliście Państwo przykłady
umożliwiające łatwiejszą interpretacje poszczególnych punktów oceny. Czy możliwe jest
przedstawienie podobnego przykładu dla 4 warunku? Czy widzicie Państwo przykład projektu, który
byłby w stanie spełnić wszystkie 5 warunków (jeżeli tak proszę o podanie)? Czy być może warunki
przypisane do tego kryterium są tak skonstruowane, że projekt może być realizowany tylko
w oparciu o warunek 1, 2, 3, 5 lub 2, 3, 4, 5 i stąd zapis na stronie 30 Przewodnika po kryteriach:
Zaproponowany sposób oceny (dobór różnych cech innowacyjności) pozwala w równy sposób
traktować projekty o różnym charakterze (np. kiedy w projekcie zastosowano własne rozwiązania
innowacyjne lub też, kiedy innowacje zostały pozyskane – nabyte).
Powyższe rozwiązanie powoduje jednak sytuację, że minimum punktowe na poziomie 60% liczone
jest od wartości bazowej niemożliwej do osiągnięcia przez Beneficjentów (de facto stanowi 65%).
Ad. 1
W ramach niniejszego konkursu nie jest wymagane posiadanie promesy kredytowej – ani na etapie
złożenia wniosku o dofinansowanie, ani przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Ad. 2 i 3
Szczegółowe informacje co do kosztów kwalifikowalnych zostały przedstawione w załączniku nr 6 a.
do Regulaminu konkursu Przewodnik dla Beneficjenta – uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych
i niekwalifikowalnych. Katalog wydatków kwalifikowalnych jest katalogiem zamkniętym, co oznacza,
że dofinansowanie można otrzymać tylko i wyłącznie na wydatki w nim wyszczególnione, w tym
m.in. usługi doradczo-szkoleniowe, świadczone przez podmioty zewnętrzne, o charakterze
specjalistycznym. Za kwalifikowalny można więc uznać 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. Koszty
kwalifikowalne powinny zostać poniesione w okresie realizacji projektu. Należy mieć na względzie, iż
aby otrzymać punkty w ramach kryterium Ekoinnowacyjność, należy wybrać stosowny wskaźnik do
monitorowania i wskazać jakie dokumenty będą stanowić podstawę do monitorowania tego wskaźnika
(np. wskazana przez Pana dokumentacja wdrożeniowa przyjęta przez Zarząd firmy).
Ad. 4
Przykłady podane w Przewodniku po kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 6b. do Regulaminu
konkursu) mają jedynie poglądowy charakter i służą lepszemu zrozumieniu prezentowanych
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zagadnień. W kryterium: Innowacyjność projektu* przykładem spełnienia warunku nr 4 jest zakup na
potrzeby przedsiębiorstwa nie tylko patentu, ale również innych wartości niematerialnych i prawnych,
które w znaczący sposób unowocześnią i usprawnią działalność przedsiębiorstwa w ramach
realizowanego przedsięwzięcia. Istnieje więc zatem możliwość spełnienia przez projekt wszystkich 5
warunków innowacyjności.
Pytanie:
1. Jak należy rozumieć pojęcie produkcji? Czy jest zdefiniowany katalog kodów PKD, które mogą
być realizowane w konkursie?
2. Czy można zakupić urządzenia mobilne, które służą do wydobywania kruszywa z miejsca jego
pozyskiwania?
3. Czy produkcję, w wypadku uzyskania zleceń na roboty, można wykonywać poza granicami
województwa podlaskiego?
4. Czy można zakupić używane środki trwałe?
5. Czy innowacją, zgodnie z dokumentacją konkursu, będzie zakup używanego środka trwałego
wyposażonego w innowacyjne oprzyrządowanie TIK?
Ad. 1
Wyjaśnienie co powinno być rozumiane pod pojęciem produkcji oraz odniesienie do kodów PKD
zostało wyjaśnione i zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w pliku Pytania
i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 08.07.2016:
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialani
e-13-wspieranie-inwestycji-w-przedsiebiorstwach.html#_gyuhsu
Ad. 2 i 3
Zakres rzeczowy projektu oraz wskazane informacje („uzyskanie zleceń na roboty”) sugerują, iż
projekt dotyczy działalności usługowej, która nie może zostać dofinansowana w ramach
przedmiotowego konkursu. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWP 20142020 wsparcie w ramach Działania 1.3 na wdrażanie innowacji w sektorze usługowym będzie
realizowane wyłącznie za pomocą instrumentów finansowych (preferencyjne pożyczki).
Odnośnie drugiego pytania Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż wsparcie w ramach
Działania 1.3 będą mogły uzyskać przedsiębiorstwa zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa podlaskiego, co znajduje potwierdzenie
w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu siedziby lub oddziału lub
miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego. Powyższe będzie
weryfikowane na podstawie wpisu do CEIDG albo KRS najpóźniej na dzień podpisania umowy
o dofinansowanie. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie niezbędne jest natomiast wskazanie
konkretnej lokalizacji projektu na terenie województwa podlaskiego – specyfika działalności
produkcyjnej wskazuje na fakt, iż projekty będą realizowane w konkretnej lokalizacji. Należy również
mieć na względzie, iż w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
niezbędne jest przedłożenie na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie dokumentacji
środowiskowej – w przypadku wydobycia kruszyw należy więc zweryfikować czy realizacja projektu
nie została wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko.
Ad. 4.
Szczegółowe informacje co do kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych wydatków zostały
przedstawione w załączniku nr 6 a do Regulaminu konkursu Przewodnik dla Beneficjenta –
uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, a także w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Za wydatki
kwalifikowalne można uznać wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, pod
warunkiem, że w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) nie był współfinansowany ze
środków unijnych lub z dotacji krajowych.
Ad. 5.
Analizując zapisy kryterium (załącznik nr 6b. Przewodnik po kryteriach wyboru projektów):
„Wnioskodawca w zakresie planowanej innowacji nabędzie nowy środek trwały lub nowe środki
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trwałe, w szczególności maszyny i urządzenia lub systemy informatyczne (sprzęt i licencje
oprogramowania) związane z cyklem produkcyjnym, których typ lub model są oferowane na rynku
światowym nie dłużej niż 2 lata lub jeżeli jest to najnowszy typ lub model – nie dłużej niż 3 lata oraz
wartość tych środków trwałych będzie stanowiła minimum 50% wartości kosztów kwalifikowanych
projektu” należy uznać, iż zakup używanego środka trwałego wyposażonego w innowacyjne
oprzyrządowanie TIK nie spełnia warunków innowacyjności projektu.
Pytanie:
1. Czy w ramach konkursu mogą być realizowane projekty dotyczące następującej
działalności: PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
10.84.Z Produkcja przypraw, 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy, 10.89.Z Produkcja
pozostałych
artykułów
spożywczych,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana,
10.61.Z
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt
gospodarskich.
2. Czy w ramach projektu są możliwe następujące elementy dot. zasadniczej zmiany
dotyczącej procesu produkcyjnego (…)?
Ad. 1.
Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że kwalifikowalność planowanej inwestycji nie
ogranicza się jedynie do oceny kwalifikowalności kodu PKD, lecz będzie weryfikowana na
podstawie zapisów całej dokumentacji aplikacyjnej. Zgodnie z zapisami Regulaminu Oceny
i Wyboru Projektów w ramach Działania 1.3 RPOWP 2014-2020 z możliwości wsparcia
wykluczona jest m.in. działalność związana z produkcją podstawową produktów rolnych,
które zostały wymienione w załączniku I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej nie kwalifikuje się również działalność
związana z przetwarzaniem produktów rolnych w efekcie którego powstaje również produkt
rolny wymieniony z załączniku I do TFUE i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych.
Kody (działy) wskazane w załączniku I do TFUE odpowiadają klasyfikacji produktów
przedstawionej w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/1754 określającym
kody CN (http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/cn/pdf/Rozp_2016.pdf). Niezbędna jest zatem
analiza czy dany produkt, który powstaje w wyniku procesu produkcyjnego, nie zalicza się
do działu, który został wskazany jako produkt rolny.
W ww. załączniku I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a więc wśród
produktów rolnych wykluczonych z możliwości wsparcia, wskazane zostały m.in.: Dział 9.
Kawa, herbata i przyprawy, z wyjątkiem herba mate; Dział 11. Produkty przemysłu
młynarskiego; słód; skrobie; insulina; gluten pszenny; Dział 20. Przetwory z warzyw,
owoców, orzechów lub innych części roślin; Dział 23. Pozostałości i odpady przemysłu
spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt. Wskazane w zapytaniu kody PKD nr 10.39.Z,
10.61.Z (oprócz zbożowej żywności śniadaniowej zaliczającej się do kodu CN 1904),
10.83.Z, 10.91.Z dotyczą co do zasady działalności wykluczonej z możliwości otrzymania
dofinansowania w ramach Działania 1.3. Natomiast działalność sklasyfikowana jako kod
PKD 10.89.Z może co do zasady ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 1.3
RPOWP 2014-2020, jednakże tu także istnieją pewne wyjątki (np. produkcja miodu
sztucznego i karmelu). W odniesieniu do kodu PKD 10.84.Z Produkcja przypraw należy
mieć na względzie, iż jeżeli produkt końcowy wpisuje się w Dział 9 Kawa, herbata
i przyprawy, z wyjątkiem herba mate, jego produkcja nie może zostać wsparta w ramach
Działania 1.3. Jeżeli natomiast produktem końcowym jest produkt określony w Dziale 21,
np. kod CN 2103 Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy
korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda, wówczas taka działalność
może zostać dofinansowana w ramach Działania 1.3. Jak wskazuje Pani w informacji
uzupełniającej efektem produkcji będą złożone produkty gotowe dla branży spożywczej, co
wskazuje na możliwość jej dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.
Ad. 2.
Nie
jest
możliwe
potwierdzenie
kwalifikowalności
pojedynczych
wydatków
bez
szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu i celu projektu. Należy mieć na
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względzie, iż każdy wydatek ponoszony w ramach projektu powinien być racjonalny,
uzasadniony i niezbędny do osiągnięcia jego celów. Szczegółowe informacje co do
kwalifikowalności wydatków zostały przedstawione w Załączniku nr 6 a. do Regulaminu
konkursu: Przewodnik dla Beneficjenta – uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych
i niekwalifikowalnych. Katalog wydatków kwalifikowalnych jest katalogiem zamkniętym,
co oznacza, że dofinansowanie można otrzymać tylko i wyłącznie na wydatki w nim
wyszczególnione,
takie
jak
np.:
nabycie
środków
trwałych,
nabycie
wartości
niematerialnych i prawnych czy nabycie technologii informacyjno-komunikacyjnych, które
mogą być kwalifikowalne wyłącznie, gdy zostanie wykazany ich nierozerwalny związek
z procesem produkcyjnym i niezbędność do realizacji celów projektu. O ile system
zarządzania produkcją wydaje się, że może spełniać ten warunek, to z kolei wprowadzanie
e-usług za pomocą strony internetowej wydaje się wpisywać w typ projektu 4. określony
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020, który nie może
zostać sfinansowany w ramach tego konkursu (wsparcie typu projektu 4. będzie realizowane
za pomocą preferencyjnych pożyczek).
Pytanie:
1. Czy patent jest rozumiany jako patent czy będzie to mógł być również wzór
przemysłowy/wzór użytkowy?
2. Czy jest gdzieś w dokumentach konkursowych wzór do załącznika numer 5 – Kosztorys
Inwestorki? jeśli nie to czy są jakieś konkretne wytyczne jak ma wyglądać
przedmiotowy dokument?
3. Czy wybudowanie hali magazynowo-produkcyjnej jest zaliczane jako nabycie
nieruchomości czy można zaliczyć to jako koszt kwalifikowany – roboty budowlane.
Ad. 1
Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej zawartymi w Przewodniku po kryteriach
wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020: jedną z cech innowacyjności projektów są rozwiązania
innowacyjne potwierdzone i zastrzeżone prawem patentowym. Warunek uznaje się za
spełniony w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę decyzji w sprawie udzielenia
patentu lub ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego lub
potwierdzone zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym.
W związku z powyższym wzór przemysłowy/wzór użytkowy nie jest równoznaczny
z posiadaniem przez Wnioskodawcę rozwiązań zastrzeżonych prawem patentowym.
Ad. 2
Dokumentacja konkursowa nie zawiera wzoru załącznika Kosztorys inwestorski, jednakże
wskazówki jak ten załącznik powinien zostać sporządzony i jakie elementy powinien
zawierać znajduje się w Instrukcji wypełniania załączników. Kosztorys powinien stanowić
uszczegółowienie kosztów wyszczególnionych w budżecie projektu (kosztorys powinien
obejmować wszystkie pozycje kosztowe znajdujące się w budżecie), powinno się w nim
znaleźć się odniesienie m.in. do ilości i cen jednostkowych poszczególnych wydatków.
W przypadku prac budowlanych kosztorys inwestorski powinien zostać sporządzony
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
określenia
metod
i
podstaw
sporządzania
kosztorysu
inwestorskiego,
obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004 nr 130, poz.1389).
Ad. 3
Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej załącznik nr 6a. do Regulaminu konkursu
Przewodnik
dla
Beneficjenta
–
uszczegółowienie
kosztów
kwalifikowalnych
i niekwalifikowalnych zarówno koszt budowy budynku, jak i zakup nieruchomości może
stanowić koszt kwalifikowalny projektu. Koszty poniesione na wybudowanie hali
magazynowo-produkcyjnej należy zaliczyć do Wydatków na materiały i roboty budowlane:
wydatki na materiały i roboty budowlane są kwalifikowalne pod warunkiem, iż dotyczą
budynku wykorzystywanego tylko do celów działalności gospodarczej objętej wnioskiem
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o dofinansowanie projektu, przy czym przez roboty budowlane rozumie się budowę, a także
prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie, rozbiórce obiektu budowlanego, tj.:
 wydatki na prace: ziemne, budowlano-montażowe, instalacyjne, wykończeniowe;
 dostosowanie obiektów i pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego
projektu;
 wydatki na adaptację i remont pomieszczeń do specyficznych wymogów
technicznych dla danego rodzaju działalności;
 wydatek związany z zagospodarowaniem terenu przyległego, o ile jest to wydatek
niezbędny i integralnie związany z przedmiotem projektu.
Pytanie:
Prowadzimy działalność pod kodem PKD 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych;
produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych.
Zajmujemy się produkcją m.in. napojów, wód, syropów ale też napojów słodowych. Jeżeli
dobrze zrozumiałam ZAŁĄCZNIK I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej to
słód jest wykluczony z dofinansowania. Czy dotyczy to również napojów słodowych? Jeśli
tak, to czy możemy przystąpić do naboru jeśli w projekcie rozwijać będziemy np. gałąź
produkcji napojów gazowanych bez napojów słodowych?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż produkcja słodu jest wykluczona
z dofinansowania zgodnie z zapisami Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, gdyż
słód zgodnie z Załącznikiem I do TFUE zalicza się do produktów rolnych. Wykluczenie to
nie dotyczy jednak produkcji napojów powstałych na bazie słodu, w tym napojów
słodowych.
Działalność objęta kodem PKD 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja
wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, w ramach której chcą Państwo
realizować projekt poprzez rozwój gałęzi produkcji napojów gazowanych, nie jest
wykluczona, tak więc co do zasady możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie w ramach
Działania 1.3 RPOWP 2014-2020.
Pytanie:
Na jaki dzień będzie sprawdzane posiadanie kodu PKD w sektorze produkcyjnym –
odpowiedniego do ogłoszenia o naborze, czy na dzień składania wniosku o dotację
procedura wpisu kodu PKD w przypadku spółki z o.o. może być w trakcie realizacji?
Czy KRS z wpisanym kodem PKD można przedłożyć w późniejszym terminie np. do
podpisania umowy?
IOK informuje, iż posiadanie kodu PKD, którego dotyczy projekt, w dokumencie
rejestrowym firmy będzie weryfikowane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
projektu.
Pytanie:
W ramach ogłoszonego konkursu do działania 1.3 Beneficjentem może zostać jedynie firma
prowadząca działalność produkcyjną.
Proszę o odpowiedź:
1. Czy dla zakwalifikowania działalności jako produkcyjnej ma znaczenie występowania produkcji
seryjnej?
2. Czy działalność wg PKD 28.93.Z i 28.99.Z (produkcja maszyn, urządzeń) na zamówienie klienta
może być zakwalifikowana jako działalność produkcyjna?
3. Czy do wsparcia w ramach tego konkursu kwalifikuje się działalność PKD: 25.62.Z (dotycząca
produkcji detali metalowych na zamówienie klienta) oraz 25.73.Z (w zakresie produkcji form
wtryskowych na zamówienie klienta)?
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Wyjaśnienie co powinno być rozumiane pod pojęciem produkcji oraz odniesienie do kodów PKD
zostało wyjaśnione i zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w pliku Pytania
i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 08.07.2016:
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialani
e-13-wspieranie-inwestycji-w-przedsiebiorstwach.html#_gyuhsu
Należy mieć na względzie, iż rezultatem działalności produkcyjnej jest co do zasady dobro materialne,
produkt, który w celu odróżnienia go od rezultatu działalności usługowej nazywany jest
w systematykach wyrobem. Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne
przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów, w nowy wyrób.
W przypadku problemów w określeniu czy dana działalność stanowi działalność produkcyjną można
się również posiłkować Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) – każdy wybór lub
usługa jest w niej klasyfikowany w powiązaniu w rodzajem działalności, w wyniku której powstaje.
Pytanie:
Czy wniosek o dofinansowanie w Działaniu 1.3 może złożyć nowo założona firma? Czy
przedsiębiorstwo, które chciałoby złożyć swój wniosek, musi wykazać się już jakimiś
obrotami, działalnością?
Wniosek o dofinansowanie może złożyć nowo założona firma, gdyż w dokumentacji konkursowej nie
został zawarty wymóg co do minimalnego okresu prowadzenia działalności. W przypadku
nowoutoworzonych podmiotów załącznikiem do wniosku o dofinansowanie powinien być m.in. bilans
otwarcia.
ZAGADNIENIA ZGŁOSZONE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH
BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 1.3 – 21 lipca 2016 r.
1.

W jaki sposób należy udokumentować przeprowadzone prace B+R? Jakie dokumenty będą
wymagane do przedłożenia?

Zgodnie z opisem zawartym w Przewodniku po kryteriach, punkty przyznawane będą na podstawie
opisu w dokumentacji aplikacyjnej. Zatem dołączanie pełnej dokumentacji z prac badawczorozwojowych nie jest obligatoryjne. Przedstawione informacje powinny jednak mieć potwierdzenie
w dokumentacji posiadanej przez Wnioskodawcę. W zależności od sposobu przeprowadzenia prac
B+R, mogą to być dokumenty opracowane wewnętrznie w firmie lub dokumenty wskazujące na
przeprowadzenia prac na zlecenie.
2.

Czy do wyliczenia wskaźnika wzrostu eksportu należy przyjąć ogólną wartość wzrostu eksportu
w przedsiębiorstwie czy jedynie wartość eksportu związaną z nowowprowadzanymi produktami?

Wyliczając wartość wskaźnika wzrostu eksportu należy brać pod uwagę wartość związaną z realizacją
projektu.
3.

Czy spółka może nabyć prawa do wartości niematerialnych i prawnych w postaci
nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej zakupując je na rynku wg wyceny? Jaki
jest preferowany sposób wyceny jej wartości? Czy możliwe jest wypłacanie prowizji od
osiągniętych wyników sprzedaży na rzecz twórcy w zamian za pomoc i nadzór na etapie
wdrożenia rozwiązania do przedsiębiorstwa oraz jego kontroli?

Wycena wartości niematerialnych i prawnych powinna przedstawiać metodologię szacowania
przedmiotu zamówienia tj. poniesionych nakładów na wytworzenie WNiP, w tym np. cenę jednej
roboczogodziny i ilości roboczogodzin. Przedstawione dane powinny uzasadniać racjonalność
poniesionego wydatku. Prowizja wypłacana od osiągniętych wyników sprzedaży nie może stanowić
kosztu kwalifikowalnego projektu.
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4.

W ramach projektu firma chce wybudować zakład produkcyjny i posiada grunt pod jego
budowę. Z dokumentacji konkursowej wynika, iż ten grunt może stanowić wkład niepieniężny.

Zgodnie z Przewodnikiem dla Beneficjenta – uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych
i niekwalifikowalnych, wkład wniesiony w formie niepieniężnej będzie kosztem niekwalifikowalnym.
W ramach przedmiotowego konkursu możliwe jest jedynie wniesienie wkładu własnego pieniężnego.
Nie ma znaczenia, czy będą to środki własne Wnioskodawcy, czy środki pochodzące ze źródła
zewnętrznego (kredyt, pożyczka itd.).
5.

6.

W ramach projektu przewiduje się rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia
na rynek nowych produktów. W związku z powyższym tworzone będą nowe stanowiska pracy
ściśle związane z procesem produkcyjnym. Czy do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć
sprzęt komputerowy z niezbędnym oprogramowaniem technologicznym?
W wyniku realizacji projektu przewiduje się wprowadzenie na rynek nowych produktów oraz
ekspansja na rynki zagraniczne. Czy do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można
modernizację strony internetowej w zakresie wersji językowych oraz dostosowania
funkcjonalności do nowych produktów (generator produktu)?

Zgodnie z Przewodnikiem dla Beneficjenta – uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych
i niekwalifikowalnych, koszty związane z nabyciem TIK mogą być kwalifikowane wyłącznie, gdy
zostanie wykazany ich nierozerwalny związek z procesem produkcyjnym i niezbędność do realizacji
celów projektu. W związku z tym każdorazowo weryfikowane będzie czy wydatek związany z TIK
spełnia te warunki.
Należy mieć na względzie, iż uzupełnienie strony internetowej w zakresie wersji językowych wydaje
się mieć charakter kosztów informacyjno-promocyjnych, które nie są kwalifikowalne w ramach
niniejszego konkursu.
7.

Jakie koszty mogą być zakwalifikowane do projektu w wyniku wdrożenia nowej metody
marketingowej (ekoinnowacje marketingowe)?

Głównym celem przedmiotowego konkursu jest wsparcie inwestycyjne w przedsiębiorstwach
dotyczące w szczególności inwestycji w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Inwestycyjny
zakres wsparcia ma swoje odzwierciedlenie w katalogu kosztów kwalifikowalnych ujętym
w Przewodniku dla Beneficjenta – uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.
Wprowadzenie nowej metody marketingowej będzie miało zatem charakter uzupełniający do
założonych działań inwestycyjnych w projekcie, a samo wdrożenie ekoinnowacji marketingowej nie
zawsze generować będzie koszty ujmowane w budżecie projektu. Należy pamiętać, iż punkty w ocenie
tego kryterium będą przyznawane na podstawie opisu zawartego w dokumentacji aplikacyjnej oraz
wyboru odpowiedniego wskaźnika do monitorowania. Po stronie Wnioskodawcy leży zatem
obowiązek odpowiedniego opisania ekoinnowacji zastosowanej w projekcie – w sposób przekonujący
oraz zgodnie ze stanem faktycznym.
8.

Jeżeli projekt polegać będzie na budowie hali produkcyjnej i zakupie maszyn/urządzeń
związanych z planowanym cyklem produkcyjnym czy w wartość budowy można zaliczyć do
minimalnego (50%) poziomu wartości nowego środka trwałego związanego z cyklem
produkcyjnym o którym mowa w warunku nr 5 kryterium merytorycznego szczegółowego pn.
Innowacyjność projektu?

Zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach wyboru projektów w ramach regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 warunek nr 5 dotyczy przypadków,
w których Wnioskodawca zamierza nabyć nowe środki trwałe związane z cyklem produkcyjnym,
o które opiera zastosowane w projekcie rozwiązanie innowacyjne. W związku z tym budowy hali nie
można zaliczyć do minimalnego (50%) poziomu wartości nowego środka trwałego.
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9. Czy wydatki na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu (np.
dokumentacji technicznej, która została opracowana przed złożeniem wniosku) muszą być
ponoszone z zachowaniem zasady konkurencyjności?
Wszystkie środki publiczne powinny być wydatkowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem
zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod
i środków służących osiągnięciu założonych celów. Będzie to przedmiotem badania w trakcie oceny
formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie, a także na etapie rozliczania projektu.
Wnioskodawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów uwiarygadniających
szacowanie/poniesienie wydatków w związku z realizacją projektu.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 w przypadku wydatków o wartości od 20 do 50 tys. PLN netto włącznie, istnieje obowiązek
dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania
ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie
przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
Natomiast
w
przypadku
zamówień
publicznych powyżej
50
tys. PLN
netto
Wnioskodawca/Beneficjent jest zobowiązany do stosowania zasady konkurencyjności, o której mowa
w sekcji 6.5.3 ww. Wytycznych. Ponadto należy mieć na względzie, iż zgodnie z zapisami
Wytycznych: „(...) jeżeli Wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed
popisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać
zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech
potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie co
najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.” (strona 40
wytycznych, przypis nr 37), co ma zastosowanie do wszystkich wydatków ponoszonych w ramach
projektów, również kosztów przygotowawczych.
10. Czy załączniki sporządzone w języku obcym (np. dokumenty potwierdzające dokonanie
rozeznania rynkowego) muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
należy wypełnić w języku polskim”. W związku z powyższym, w przypadku dostarczenia
obligatoryjnych załączników będących dokumentami obcojęzycznymi (np. dokumenty potwierdzające
dokonanie rozeznania rynkowego), Wnioskodawca będzie wezwany do ich uzupełnienia, tj. do
dostarczenia dokumentu przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego. Natomiast jeżeli
Wnioskodawca
dołączy
nieprzetłumaczony
dokument, który
jest nieobowiązkowym
załącznikiem, może on nie być brany pod uwagę w trakcie oceny merytorycznej.
11. Pytania dotyczące kryterium merytorycznego szczegółowego Projekt jest wynikiem prac B+R
 w jaki sposób weryfikowane będzie spełnienie ww. kryterium?
 jak należy rozumieć prace badawczo-rozwojowe?
 kiedy należy przeprowadzić prace badawczo-rozwojowe? (przed/po złożeniu wniosku
o dofinansowanie)
Zgodnie z opisem kryterium Projekt jest wynikiem prac B+R* w Przewodniku po kryteriach wyboru
projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
ocenie podlega, czy projekt jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez
Wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie (do momentu złożenia wniosku). W ramach
weryfikacji kryterium oceniający zbada czy wykonane przez Wnioskodawcę lub na jego zlecenie
prace B+R dotyczące procesu i/lub produktu są faktycznie na tyle istotne z punktu widzenia efektu
przedmiotowego projektu, iż warunkują jego realizację.
Punkty przyznawane będą na podstawie opisu w dokumentacji aplikacyjnej, gdzie Wnioskodawca
podaje koszt oraz zakres i termin przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, Wnioskodawca
musi także określić i opisać w dokumentacji aplikacyjnej wyniki przeprowadzonych prac badawczorozwojowych, ich formę, sposób uwzględnienia w aktywach firmy, sposób zabezpieczenia praw
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własności intelektualnej. Celem uwiarygodnienia informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej
Wnioskodawca może się powołać na dokumenty wewnętrzne w firmie, które potwierdzałyby
przedstawione informacje. Komisja Oceny Projektów może poprosić o ich przedłożenie w trakcie
oceny projektu. Niezbędny jest również wybór odpowiedniego wskaźnika do monitorowania.
Należy mieć na względzie, iż aby wykazać istotność prowadzonych prac z punktu widzenia
planowanego do realizacji projektu, powinny one mieć na celu opracowanie nowych produktów czy
procesów lub wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/procesów. Prace
rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii
produkcyjnych czy procesów wytwórczych, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Za
wyniki prac B+R uznaje się m.in. wszelkie utwory w rozumieniu prawa autorskiego, wynalazki,
wzory przemysłowe, wzory użytkowe, topografie itd. Zgodnie z zapisem kryterium „Warunkiem
przyznania punktów jest jednoznaczne potwierdzenie, że planowane wdrożenie innowacji jest
wynikiem przeprowadzonych przez Wnioskodawcę prac B+R”.
12. W ramach projektu założono produkcję nowego dotychczas nie wytwarzanego produktu oraz
wzrost sprzedaży eksportowej. W trakcie trwania projektu, jeden z dotychczas eksportowanych
produktów zostaje wycofany, w takim przypadku trudno mówić o wzroście przychodów. Jak
należy podejść do kwestii przyrostu sprzedaży eksportowej w kontekście kryterium
merytorycznego szczegółowego Wzrost sprzedaży eksportowej?
Zgodnie z opisem kryterium Wzrost sprzedaży eksportowej w Przewodniku po kryteriach wyboru
projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
punkty będą przyznawane w zależności od ilorazu przyrostu sprzedaży eksportowej będącej
rezultatem realizacji projektu i wnioskowanej wartości dofinansowania. Do wyliczenia wskaźnika
brana jest największa roczna wartość sprzedaży eksportowej osiągnięta w okresie 3 lat po zakończeniu
realizacji projektu. Ponadto Wnioskodawca powinien zadeklarować odpowiedni wskaźnik rezultatu
(wskaźnik specyficzny dla projektu Wzrost sprzedaży eksportowej), na Beneficjencie ciąży obowiązek
odpowiedniego udokumentowania osiągnięcia deklarowanego wskaźnika. Należy jednak mieć na
względzie, iż w arkuszach kalkulacyjnych (w rachunku zysków i strat) stanowiących załącznik do
Biznes planu Wnioskodawca wykazuje zarówno przychody ze sprzedaży eksportowej w wyniku
realizacji projektu, jak i przychody ze sprzedaży eksportowej w skali całego przedsiębiorstwa.
Wykazanie sprzedaży eksportowej będącej rezultatem realizacji projektu, która nie będzie prowadzić
do wzrostu sprzedaży eksportowej w skali całego przedsiębiorstwa może budzić poważne wątpliwości
w trakcie oceny formalno-merytorycznej projektu i wymaga szczególnego uzasadnienia.
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