Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój
uwarunkowany jest siecią Natura 2000
Konkurs nr RPPD.01.05.00-IZ.00-20-001/16
Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły od dnia 22 sierpnia do dnia 12 września 2016 roku
Pytanie:
 Czy aby spełnić kryterium merytoryczne dopuszczające szczególne „Potrzeby lokalnych
środowisk” projekt musi być konkretnie wymieniony w strategii, czy też wystarczy, że
zaproponowane działania będą spójne z założonymi celami danego dokumentu?
 Czy rowery elektryczne będą traktowane jako środki transportu czy jako środki trwałe?
 Czy w budżecie można uwzględnić przyczepę do przewozu rowerów? Czy będzie ona traktowana
jako środek transportu?
Ad. tiret pierwsze
Zgodnie z zapisami Przewodnika po kryteriach Wnioskodawca powinien we wniosku
o dofinansowanie oraz biznes planie precyzyjnie wskazać zapisy z lokalnych strategii rozwoju (LSR)
lub innych programów opracowanych lokalnie np. strategii rozwoju gmin, poświadczające,
iż planowane przedsięwzięcie jest zgodne z celami/kierunkami wskazanymi w przedmiotowych
dokumentach;
Ad. tiret drugie
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji
Środków Trwałych rowery dwukołowe i inne, w tym dziecięce przyporządkowane zostały do Grupy 7
Środki transportu, podgrupy 79 Pozostałe środki transportu, przy czym Ustawa z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym definiuje pojęcie roweru jako „pojazd o szerokości
nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być
wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem
o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc
wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h”;
Ad. tiret trzecie
Zgodnie z zapisami Przewodnika po kryteriach konstruując budżet projektu Wnioskodawca sam
zakłada i wskazuje niezbędne wydatki do jego realizacji, przy czym w dokumentacji aplikacyjnej
powinien jednoznacznie wykazać ich zasadność, racjonalność i niezbędność z punktu widzenia
realizacji celów projektu. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie
Klasyfikacji Środków Trwałych przyporządkowuje przyczepy do przewozu towarów do grupy 7 Środki
transportu, podgrupy 74 Pojazdy mechaniczne oraz symbolu748 Przyczepy, dlatego przyczepa do
przewozu rowerów będzie traktowana jako środek transportu.
Pytanie:
Czy firmy, które zgodnie z PKD mają przeważającą działalność transportową mogą ubiegać się
o dofinansowanie zakupu środków trwałych nie związanych z transportem, czy też są bezwzględnie
wykluczeni z możliwości dofinansowania w Działaniu 1.5?
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu przedmiot realizacji projektu nie może dotyczyć rodzajów
działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy w ramach przedmiotowego konkursu,
w tym m. in. działalności w sektorze transportu. W przypadku gdy projekt dotyczy zakupu środków
trwałych nie związanych z działalnością w sektorze transportu, lecz w innej nie podlegającej
wykluczeniom działalności, może ubiegać się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu.
Należy jednak pamiętać, iż warunkiem uzyskania pomocy jest zapewnienie rozdzielności rachunkowej
uniemożliwiającej przeniesienie na działalność wykluczoną korzyści wynikających z uzyskanej
pomocy.

Pytanie:
Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w ramach PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana
z leśnictwem, może uzyskać dofinansowanie w ramach działania 1.5 czy jest wykluczony?
Zgodnie z zapisami Regulaminu i Oceny i Wyboru Projektów w ramach Działania 1.5 RPOWP
2014-2020 nie jest możliwe udzielenie regionalnej pomocy inwestycyjnej w sektorze leśnictwa
(na podstawie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 30 czerwca 2014 w sprawie ustalenia mapy
pomocy regionalnej na lata 2014-2020). W związku z powyższym działalność sklasyfikowana jako
PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem
w ramach Działania 1.5.
Pytanie:
Wnioskodawca chciałby uzyskać dofinansowanie na wyposażenie i działalność związaną
z prowadzeniem pensjonatu leżącego w obszarze natura 2000. W chwili obecnej pensjonat jeszcze
nie funkcjonuje, tj. trwa jego budowa. Zakresem projektu nie zostałyby objęte prace dotychczas
wykonane i wcześniej zaplanowane do realizacji.
Planowany projekt w ramach RPO dotyczyłby wyposażenia niezbędnego do świadczenia
kompleksowych usług turystycznych w regionie.
Czy przy takich założeniach projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach 1.5 RPO?
Zgodnie z zapisami Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach Działania 1.5, pomoc
przyznawana na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie stanowi pomoc publiczną.
Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, w tym przede wszystkim mając na uwadze
zapewnienie, że pomoc państwa wywołuje efekt zachęty, o którym mowa w art. 6 Rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014, rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić dopiero po dniu złożenia
wniosku o dofinansowanie. Za rozpoczęcie realizacji projektu uważa się rozpoczęcie robót
budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia
urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od
tego, co nastąpi najpierw. W zapytaniu wskazano, iż rozpoczęto budowę budynku z przeznaczeniem
na pensjonat, kolejnym etapie będzie jego wyposażenie, jednakże co do zasady oba etapy stanowią
element jednego projektu – cel realizacji projektu, jakim jest powstanie pensjonatu, nie może zostać
osiągnięty bez realizacji obu tych etapów, są one ekonomicznie i funkcjonalnie ze sobą związane –
uruchomienie pensjonatu nie będzie możliwe mając do dyspozycji tylko nowo wybudowany budynek
bez wyposażenia, jak również nie można rozpocząć działalności pensjonatu zakupując tylko jego
wyposażenie, a nie posiadając odpowiedniej lokalizacji. Nowa inwestycja nie może rozpocząć się
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, nawet jeżeli poniesione przed dniem złożenia
wniosku koszty nie zostały zaliczone do kosztów kwalifikowalnych projektu.
Pytanie
1. Jak długo po otrzymaniu dotacji przedsiębiorca musi utrzymać zadeklarowaną liczbę
pracowników?
2. Czy według kryteriów rozpoczęcie na potrzeby konkursu jednoosobowej działalności
gospodarczej jest traktowane jako utworzenie nowego miejsca pracy?
3. Jak długo po otrzymaniu dotacji przedsiębiorca musi istnieć na rynku czy są wyznaczone jakieś
limity?
4. Czy po otrzymaniu dotacji dopuszczalne jest zawieszanie działalności na okres zimowy,
w przypadku działalności sezonowych.
Ad. 1
Miejsca pracy stanowiące bezpośredni rezultat realizacji projektu (odzwierciedlone w wartości
docelowej wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach) muszą zostać
utrzymane przez 2 lata od daty utworzenia danego miejsca pracy.
Ad. 2
Wykazywane jako rezultat realizacji projektu nowoutworzone miejsca pracy muszą być bezpośrednim
efektem zrealizowanego projektu. Wartość docelowa wskaźnika musi zostać osiągnięta najpóźniej rok
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po zakończeniu realizacji projektu. Utworzenie przedsiębiorstwa przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie nie jest traktowane jako utworzenie miejsca pracy w wyniku realizacji projektu.
Ad. 3 i 4
Trwałość projektów w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw powinna zostać
zachowana przez okres 3 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. W tym okresie nie
mogą wystąpić następujące sytuacje:
1) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub jej relokowanie poza obszar wsparcia Programu,
2) zmiana własności (rozumiana jako rozporządzenie prawem własności) elementu
współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu
nienależne korzyści,
3) istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby
doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów, w szczególności nieosiągnięcie lub
zaprzestanie utrzymywania wskaźników produktu lub rezultatu na deklarowanym poziomie.
Należy mieć na względzie, iż zawieszenie działalności o charakterze sezonowym na okres zimowy nie
jest traktowane jako zaprzestanie działalności i naruszenie zasady trwałości, o ile cele i warunki
realizacji projektu zostaną zachowane zgodnie z przedłożonym wnioskiem i umową o dofinansowanie
projektu.
Pytanie
 Czy firma zobowiązana jest w okresie trwałości utrzymać poprzedni stan zatrudnienia, czy też
tylko osoby zatrudnione do projektu tzn. jeżeli na dzień dzisiejszy firma zatrudnia 30 osób i chce
zrealizować projekt w postaci zakupu maszyny za 200 tys. zł i zatrudnić 1 pracownika przy
dofinansowaniu 100 tys. zł (50%), to czy dotacja za 100 tys. zł nie będzie powodowała
konieczności utrzymania 30 pozostałych pracowników przez cały okres trwałości projektu.
Redukcje mogą wynikać z naturalnego rozwoju sytuacji – mniejsze zamówienia itd. i wtedy tak
naprawdę przez 100 tys. zł dotacji firma nie może elastycznie reagować na zmianę sytuacji
rynkowej poprzez zmianę zatrudnienie w firmie nie narażając się na reperkusje związane
z koniecznością zwrotu dotacji
 Czy zatrudniać można obcokrajowców
 Czy okresem bieżącym może być II kw. 2016 roku, gdyż III kw., czyli dane do 30.09.2016 r.
rozliczone będą dopiero po 20 października, a to już będzie za późno aby na czas sporządzić
wniosek do 24 października. Firma jest na pełnej księgowości i sporządza sprawozdania
kwartalne.
Ad. tiret pierwsze
Z uwagi na specyfikę wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, którego
jednostką jest EPC (ekwiwalent pełnego czasu pracy, jeden osobo-rok), zatrudnienie ustala się na
podstawie proporcji czasu przepracowanego przez poszczególnych pracowników w ciągu roku
w stosunku do pełnego czasu pracy. Wobec powyższego rokiem bazowym będzie ostatni rok
obrachunkowy/kalendarzowy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie – wzrost liczby miejsc
pracy w przedsiębiorstwie będzie więc liczony jako różnica pomiędzy średniorocznym zatrudnieniem
w przedsiębiorstwie za pierwszy pełny rok po zrealizowaniu projektu a średniorocznym zatrudnieniem
w roku 2015 (dane wykazywane w arkuszach kalkulacyjnych do biznes planu).
Ad. tiret drugie
Zgodnie z definicją wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach wskazaną
w Metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (źródło: The
Programming Period 2014-2020 – Guidance document on monitoring and evaluation – European
Regional Development Fund and Cohesion Fund - Concepts and Recommendations) przedmiotowy
wskaźnik jest wskaźnikiem „przed-po” oddającym cześć wzrostu zatrudnienia, który jest bezpośrednią
konsekwencją realizacji projektu, jednakże powinien on zwiększać całkowitą liczbę miejsc pracy
w przedsiębiorstwie. Jeśli łączne zatrudnienie w przedsiębiorstwie nie wzrasta, wartość wskaźnika
powinna wynosić zero – jest to traktowane jako wyrównanie, a nie wzrost. Wobec przedmiotowej
definicji wykazywane we wskaźniku miejsca pracy powstałe w wyniku realizacji projektu muszą
jednocześnie przyczyniać się do wzrostu miejsc pracy w przedsiębiorstwie. Definicja przedmiotowego
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wskaźnika została również odzwierciedlona w kryterium merytorycznym dopuszczającym
szczególnym Miejsca pracy: Czy realizacja przedsięwzięcia spowoduje wzrostu miejsc pracy
u Wnioskodawcy?.
Należy mieć na względzie, iż zgodnie z Regulaminem konkursu „Należy pamiętać, że
współfinansowanie UE będzie podlegało pomniejszeniu proporcjonalnie do nieosiągniętych wartości
docelowych wskaźników/celów projektu w sposób określony w § 11 ust. 3 umowy o dofinansowanie
projektu.”. W przedmiotowym zakresie wprowadzane więc będą rozwiązania systemowe –
w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
przesłanki odejścia od stosowania sankcji w przypadku nieosiągnięcia wartości docelowych
wskaźników
rezultatu
zakładanych
na
etapie
aplikowania
zostały
określone
Uchwałą Nr 197/2818/2013 z dnia 12 listopada 2013 r.
(https://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/akty_prawne1/uchw_zarzad/uchwaly_zarzadu/uchw
_z_1112_197_2818_2013.html).
Może się zdarzyć, iż pomimo deklaracji utworzenia przykładowo 5 miejsc pracy w wyniku realizacji
projektu różnica między średniorocznym zatrudnieniem po zrealizowaniu projektu a zatrudnieniem
w roku bazowym faktycznie wyniesie np. 3 – taka sytuacja wymaga szczególnego uzasadnienia. Jeśli
w okresie bieżącym – poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie lub rozpoczęcie realizacji
inwestycji, nastąpiła redukcja zatrudnienia w przedsiębiorstwie należy wiarygodnie i precyzyjnie
wyjaśnić przyczyny takiej sytuacji. Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, iż Wnioskodawca
zredukował zatrudnienie i zwolnił pracowników celem późniejszego wykazania miejsc pracy
i zatrudnienia „w wyniku realizacji projektu”.
Ad. tiret trzecie
Wnioskodawca może zatrudnić obcokrajowców. W kontekście spełnienia kryteriów nie jest ważne
pochodzenie pracowników, istotne jest aby zatrudnienie bezpośrednio przyczyniało się do wzrostu
całkowitej liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwie (zgodnie z definicją wskaźnika Wzrost
zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach wskazaną w Metodologii szacowania wartości
docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020).
Ad. tiret czwarte
Zgodnie z zapisami sekcji E Biznes planu, za datę końca bieżącego okresu obrachunkowego należy
przyjąć koniec pełnego kwartału, poprzedzającego datę złożenia wniosku (wartości wykazywane są
narastająco za zamknięte kwartały w danym roku) lub koniec pełnego miesiąca (jeśli Wnioskodawca
nie posiada zamkniętego kwartału), zatem jeżeli wniosek zostanie złożony w październiku, za okres
bieżący należy uznać wrzesień. W przypadku gdy określenie danych na dany miesiąc/kwartał nie jest
możliwe, należy wskazać w części E biznes planu oraz krótko uzasadnić jaki okres został przyjęty za
okres bieżący.
Pytanie
W jaki sposób określić wartość docelową wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach w przypadku osób zatrudnionych na pół etatu?
Jednostką pomiaru wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach jest EPC
(ekwiwalent pełnego czasu pracy, jeden osobo-rok). Wartość wskaźnika ustala się na podstawie
proporcji czasu przepracowanego przez poszczególnych pracowników w ciągu roku w stosunku do
pełnego czasu pracy – przykłady co do zasad liczenia wartości EPC zostały zaprezentowane
w Przewodniku po kryteriach. Przy ustalaniu wartości przedmiotowego wskaźnika można się również
posiłkować wyjaśnieniami metodologicznymi opracowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, które
wprawdzie odnoszą się do działalności B+R, ale zasada obliczania jest analogiczna również
w przypadku pozostałych stanowisk: http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojeciastosowane-w-statystyce-publicznej/760,pojecie.html?pdf=1
Pytanie
Czy partnerem w projekcie może być organizacja pozarządowa?
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020, jak również
Regulaminem konkursu, Beneficjentem w ramach Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości
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i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 może być wyłącznie
mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo – w ramach przedmiotowego Działania nie przewidziano
możliwości realizacji projektów partnerskich.
Pytanie
1. Czy planowana inwestycja powinna znajdować się na obszarze Natura 2000? Czy powinna
znajdować się tylko na obszarze gminy w których udział powierzchni całkowitej obszarów
Natura 2000 jest wyższa od średniej dla EU27 (18,12%)?
2. Czy przedsiębiorca, który jest zainteresowany wytwarzaniem produktów w postaci dżemów,
konfitur z owoców bądź warzyw może uzyskać wsparcie w ramach Działania 1.5?
3. Czy przedsiębiorca, który jest zainteresowany wytwarzaniem produktów w postaci kosmetyków
uzyskiwanych z produktów naturalnych może uzyskać wsparcie w ramach Działania 1.5?
4. Czy przedsiębiorca, który prowadzi działalność zarejestrowaną w mieście Białystok może
kwalifikować się do wsparcia, jeśli swoją inwestycję będzie realizował na obszarze gminy
w których udział powierzchni całkowitej obszarów Natura 2000 jest wyższa od średniej dla EU27
(18,12%)?
Ad. 1
Planowana inwestycja powinna być zlokalizowana na obszarze gminy innej niż miejska, w której
udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest wyższy od średniej
dla EU (18,12%).
Ad. 2
Zgodnie z zapisami Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach Działania 1.5 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 (w efekcie którego powstaje również produkt rolny
wymieniony w załączniku I do TFUE) i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. W załączniku
I do TFUE został wskazany Dział 20 Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części
roślin, który obejmuje m.in. pozycję 20.07 Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty
owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub
innej substancji słodzącej, co wskazuje, iż ujęty w zapytaniu przedmiot produkcji dotyczy działalności
wykluczonej z możliwości otrzymania wsparcia w ramach Działania 1.5.
Ad. 3
W odpowiedzi na zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że produkcja kosmetyków co
do zasady nie stanowi rodzaju działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy finansowej
w ramach przedmiotowego konkursu.
W celu weryfikacji czy produkt finalny stanowi produkt rolny wyłączony ze wsparcia, należy mieć na
względzie, iż 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
Ad. 4
Zgodnie z zapisami Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach Działania 1.5 wsparciem będą
objęte projekty dotyczące działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, realizowane na terenie gmin
województwa podlaskiego, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 (tj. gmin innych niż
miejskie, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej gminy jest
wyższy od średniej dla EU27 – 18,12%) - decydująca jest lokalizacja inwestycji, tak więc co do
zasady o wsparcie może się ubiegać przedsiębiorstwo zarejestrowane w mieście Białystok, które
będzie realizować projekt inwestycyjny na terenie gminy, która spełnia warunki konkursu. Należy
przy tym mieć na względzie, iż przedsięwzięcie powinno wpisywać się w lokalną strategię rozwoju
(LSR) lub inne lokalne programy/strategie, jak również realizować cele Działania 1.5, a więc
przyczyniać się do zwiększenia liczby nowych miejsc pracy, które będą stanowić źródło dochodu dla
miejscowej ludności.
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Pytanie
Proszę o informację czy w ramach obecnie trwającego konkursu do działania 1.5, można otrzymać
dofinansowanie na projekt polegający na budowie chłodni połączonej z linią do rozbioru drobiu?
Należy mieć na uwadze, że zgodnie z zapisami Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach
Działania 1.5 RPOWP 2014-2020, z możliwości uzyskania dofinansowania 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 (w efekcie którego
powstaje również produkt rolny wymieniony w załączniku I do TFUE) i wprowadzaniem do obrotu
produktów rolnych.
W załączniku I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a więc wśród działalności
wykluczonych, znalazły się takie rodzaje działalności jak Dział 2 Mięso i podroby jadalne, (np. mięso
i podroby jadalne, z drobiu tj.: kury, kaczki, gęsi, indyki i perliczki, świeże, schłodzone lub
zamrożone), zatem co do zasady projekt dotyczący budowy chłodni połączonej z linią do rozbioru
drobiu jest wykluczony z możliwości wsparcia w ramach Działania 1.5 RPOWP.
Pytanie
Czy o środki mogą ubiegać się również nowo powstałe przedsiębiorstwa? Jestem osobą fizyczną, ale
chciałabym założyć działalność w branży turystycznej. W instrukcji wypełniania załączników do
wniosku napisano: "W przypadku podmiotów nie zobowiązanych ustawą o rachunkowości do
sporządzania bilansu należy dołączyć kopie odpowiednich formularzy podatkowych PIT za okres
ostatnich 3 lat (w przypadku spółek cywilnych, każdy ze wspólników musi przedłożyć deklaracje PIT
osobno) lub CIT, w zależności od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym z widocznym
stemplem urzędu skarbowego lub innym potwierdzeniem wpływu PIT/CIT do właściwego
terytorialnie urzędu." Czy oznacza to, że warunkiem jest prowadzenie działalności m.in. 3 lata?
Jeżeli nie, to jakie dokumenty powinien załączyć nowo powstały przedsiębiorca - osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą.
W odpowiedzi na zapytanie informuję, iż Wnioskodawcami w przedmiotowym konkursie mogą być
nowo powstałe podmioty spełniające definicję mikro- małych i średnich przedsiębiorstw
w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu. Natomiast zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników, w przypadku gdy
Wnioskodawcą jest nowo powstała jednostka, tj. nie posiadająca jeszcze zamkniętego pierwszego roku
obrachunkowego, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć bilans otwarcia.
Pytanie
Będę wdzięczna za potwierdzenie, że w ramach konkursu możemy dokonać zakupu nieruchomości
(tj. że nie stoi to w sprzeczności z wymogiem potwierdzenia prawa do dysponowania
nieruchomością).
W ramach realizacji projektu można dokonać zakupu nieruchomości (nabycie nieruchomości
związanej z realizacją projektu może stanowić maksymalnie 10% całkowitych wydatków
kwalifikowalnych w ramach projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz
terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15% całkowitych wydatków
kwalifikowanych projektu). Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników w przypadku gdy
Wnioskodawca planuje dokonać zakupu nieruchomości po złożeniu wniosku o dofinansowanie
projektu, nie musi wypełniać oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością – powinien
dołączyć stosowne zobowiązanie do dostarczenia dokumentów potwierdzających nabycie
nieruchomości niezwłocznie po dokonaniu zakupu. Ponadto należy dołączyć oświadczenie zbywcy
informujące, że zakup nieruchomości nie był współfinansowany ze środków unijnych ani dotacji
krajowej w okresie 10 lat poprzedzających datę dokonania zakupu nieruchomości przez
Wnioskodawcę.
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Pytanie
Obowiązkowy Załącznik Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną
niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie ma 12 stron, z tym, że na str. 7 jest miejsce na pieczęć, datę i podpis Beneficjenta
a pozostałe 5 stron to Instrukcja wypełnienia tabel.
Czy do wniosku załączamy wszystkie strony podpisując na str. 7 i parafując pozostałe strony, czy też
składamy tylko pierwsze 7 stron?
IOK informuje, że załącznik Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną
niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie składany w oryginale należy wydrukować do 7 strony włącznie, na której należy złożyć
podpis, a każda strona załącznika powinna być parafowana przez osobę podpisującą.
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