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 12 września do dnia 25 września 2016 roku
Pytanie:
Jak należy rozumieć wymóg dotyczący rozwoju sieciowego produktu turystycznego w ramach
kryterium Wpływ projektu na dodatkowe obszary – czy wymagane jest aby już w momencie złożenia
projektu oferta Wnioskodawcy (wraz z innymi podmiotami) spełniała definicję sieciowego produktu
turystycznego czy realizacja projektu może przyczyniać się do rozwoju produktu turystycznego, który
po zakończeniu realizacji projektu będzie spełniał definicję produktu sieciowego?
W ramach kryterium merytorycznego szczegółowego Wpływ projektu na dodatkowe obszary, badane
będzie czy w wyniku realizacji projektu nastąpi rozwój już istniejącego produktu turystycznego
w kierunku produktu, który spełniać będzie definicję sieciowego produktu turystycznego, czyli
produktu stanowiącego gotową do sprzedaży, spakietyzowaną ofertę opartą o rozproszoną strukturę
podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadającą
wspólny wyróżnik (markę) produktu. Spełnienie przedmiotowego wymogu oceniane będzie na
podstawie zapisów dokumentacji aplikacyjnej dotyczących sposobu rozwoju istniejącego produktu
turystycznego, tj. m.in. czy wykazano istniejącą/planowaną współpracę z innymi podmiotami (nie ma
obowiązku jej formalizowania), podejmowanie działań mających na celu wspólne promowanie
produktu pod jedną marką, czy też rozszerzanie oferty proponowanych usług, udogodnień lub
infrastruktury umożliwiających jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb turystycznych.
Pytanie:
1. Czy o dofinansowanie może ubiegać się projekt dotyczący utworzenia nowego zakładu poprzez
budowę zakładu produkcyjnego oraz zakup linii technologicznej przy założeniu, że w ramach
projektu dofinansowywane by były jedynie koszty zakupu linii technologicznej, natomiast koszty
materiałów i robót budowlanych związanych z budową zakładu nie byłyby finansowane
w ramach projektu, gdyż Wnioskodawca zamierza finansować je z pożyczki udzielanej przez
PFRR ze środków RPO WP w ramach projektu „Start i rozwój - pożyczki dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego”?
2. Czy w powyższej sytuacji w HRF projektu należy uwzględniać zadanie związane z budową
zakładu jako w całości niekwalifikowane, czy należy uwzględniać jedynie zadania związane
z zakupem linii technologicznej?
3. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu nabór będzie prowadzony w terminie od 19 września
2016 r. do 24 października 2016 r. do godziny 15:30 i w tym terminie wniosek należy złożyć
w formie elektronicznej. W regulaminie konkursu wskazano, również, iż "Wnioskodawca jest
zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej
wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji
wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego
następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do dnia 27 października 2016 r.".
W związku z powyższym czy w sytuacji gdy wniosek w wersji elektronicznej składany jest np. 30
września, czy wersję papierową wniosku należy złożyć w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku
w formie elektronicznej tj do 3 października, czy wersję papierowa można złożyć dopiero w ciągu
3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia
konkursu tj. do 27 października?
4. Wnioskodawca zmierza rozpocząć realizację inwestycji w części budowlanej, nie finansowanej
w ramach projektu, w dniu następującym po dniu złożeniu wniosku o dofinansowanie. Czy za

datę złożenia wniosku należy uznać datę wysłania wniosku w wersji elektronicznej, czy datę
złożenia wersji papierowej?
Ad. 1 i 2
Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej łączenie pożyczek, poręczeń i dotacji udzielonych
w ramach tego samego programu operacyjnego nie stanowi naruszenia pod warunkiem, że
przestrzegane są obowiązujące przepisy prawa europejskiego i krajowego oraz postanowienia zawarte
w umowie o dofinansowanie projektu (do wysokości dopuszczalnych progów intensywności pomocy).
W związku z faktem, iż koszty budowy będą stanowić koszt niekwalifikowalny projektu, nie istnieje
ryzyko naruszenia powyższych zasad, jednakże mimo wszystko przedmiotowe koszty powinny zostać
odzwierciedlone w budżecie projektu. Projekt ubiegający się o wsparcie w ramach regionalnej pomocy
inwestycyjnej poddawany jest ocenie pod kątem spełnienia cech inwestycji początkowej (całościowo),
jak również z punktu widzenia spełnienia efektu zachęty, uwzględniając przy tym wszystkie
deklarowane wydatki – zarówno kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne. Wydatki dotyczące budowy
zakładu produkcyjnego i zakup linii technologicznej stanowią nierozerwalne części przedsięwzięcia
polegającego na utworzeniu nowego zakładu, rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić dopiero
po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
Ad. 3
Wersję papierową wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) można złożyć w którymkolwiek
dniu po wysłaniu wersji elektronicznej, najpóźniej do 27 października br.
Ad. 4
W związku z faktem, iż wersja elektroniczna wniosku nie jest opatrzona żadnym podpisem, za datę
złożenia wniosku o dofinansowanie należy uznać datę złożenia wersji papierowej.
Pytanie:
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie przewozu rzeczy kod PKD 49.41.Z. Zamierzam
rozwinąć zakres swojej działalności o usługi dla rolnictwa kod PKD 01.61.Z. Podklasa ta obejmuje:
 działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie:
 przygotowania pól do upraw, siewu i sadzenia,
 pielęgnowania, zraszania, opryskiwania upraw, włączając usługi agrolotnicze,
 przycinania drzew owocowych oraz winorośli,
 przesadzania ryżu, przerywania buraków,
 zbiorów,
 zwalczania szkodników (włączając króliki) związanego z rolnictwem,
 utrzymanie terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym,
 eksploatację systemów irygacyjnych dla celów rolniczych,
 wynajem maszyn rolniczych z obsługą.
W ramach ogłoszonego przez Państwa naboru chciałbym uzyskać dofinansowanie na zakup środka
transportu w celu świadczenia usług w zakresie transportu zbiorów dla rolników tj. np. przewóz
ziarna zbóż z pola do magazynu rolnika. Planowanym środkiem transportu byłby ciągnik siodłowy
wraz z przystosowaną do tego naczepą. Czy w ramach tego naboru mogę uzyskać dofinansowanie
na zakup tego środka transportu, który będzie wykorzystywany tylko dla usług rolnictwa? Kolejne
moje pytanie czy w ramach tego konkursu mogę starać się również o dofinansowanie na zakup
ciągnika rolniczego, maszyn rolniczych, które będą wykorzystywane w zakresie usług rolniczych?
Następnym moim pytanie jest czy w ramach tego konkursu możliwe jest uzyskanie dofinansowania
na zakup środków trwałych, którymi będą m.in. koparka czy wywrotka i świadczone będą usługi
budowlane?
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu przedmiot
realizacji projektu nie może dotyczyć działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy
w ramach Działania 1.5 RPOWP 2014-2020, tj. m.in. sektora transportu.
Z informacji zawartych w zapytaniu wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze
transportu (PKD 49.41.Z), a więc zakup środka transportu (ciągnik siodłowy wraz z przystosowaną do
tego naczepą) w celu świadczenia usług w zakresie transportu zbiorów dla rolników (tj. np. przewóz
ziarna zbóż z pola do magazynu rolnika) nie może być uznany za kwalifikowalny. Natomiast zakup
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ciągnika rolniczego może być kwalifikowany w ramach działalności określonej kodem PKD 01.61.Z –
należy jednak pamiętać, że warunkiem uzyskania pomocy jest zapewnienie rozdzielności rachunkowej
uniemożliwiającej przeniesienie na działalność wykluczoną korzyści wynikających z uzyskanej
pomocy. Uwzględniając powyższe analogicznie zakup wskazanych w zapytaniu środków trwałych, tj.
koparki i wywrotki, co do zasady stanowią wydatki kwalifikowalne jeśli będą wykorzystywane
wyłącznie do świadczenia usług budowlanych, a Wnioskodawca zapewni rozdzielność rachunkową tej
działalności z prowadzoną działalnością wykluczoną.
Pytanie:
Dotyczy Oceny Oddziaływania na Środowisko.
W przypadku gdy przedmiotem projektu nie są prace inwestycyjne (zakup środków trwałych –
samobieżny podnośnik hydrauliczny, bez robót instalacyjnych) rozumiem, iż razem z wnioskiem
aplikacyjnym przedkładamy formularz Ia w zakresie sekcji A.4, A.5, A.6, A.7 w polach tekstowych
wpisujemy "nie dotyczy" a w sekcji A.8 zaznaczamy NIE?
Wypełniając Załącznik nr 3 Ia należy postępować zgodnie z Instrukcją wypełniania Formularza
w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko, która znajduje się w dokumentacji konkursowej
(Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu). Zgodnie z instrukcją, w przypadku, gdy przedmiotem
projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym (np.
zakup sprzętu, urządzeń, taboru, szkolenia), w formularzu należy wypełnić jedynie:
a) pkt A.2.2.1. – zaznaczyć pole „żadnym z powyższych załączników” (łącznie z odpowiedzią na
pytanie A.2.3.1.);
b) pkt A.3. – zaznaczyć kwadrat „NIE”;
c) pkt A.4., A.5., A.6., A.7., A.8 – zgodnie z instrukcją.
W polach niewypełnianych należy wpisać „nie dotyczy”.
Co do zasady, w przypadku projektów w ramach Działania 1.5 o charakterze nieinfrastrukturalnym,
w sekcjach A.4, A.5, A.6 należy wpisać „nie dotyczy”. Pkt A.8 dotyczy Wnioskodawcy, który jest
podmiotem zobowiązanym do przekazania informacji na potrzeby rejestrów prowadzonych
w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, więc w przypadku przedsiębiorstw należy zaznaczyć
odpowiedź „NIE”. Natomiast w sekcji A.7 Wnioskodawca zobowiązany jest odnieść się zmian
klimatu i łagodzenia zmian klimatu, a także odporności na klęski żywiołowe w kontekście planowanej
inwestycji. Jednym z kryteriów merytorycznych dopuszczających ogólnych jest zgodność projektu
z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz w RPOWP na lata 2014-2020, w tym przeciwdziałanie zmianom
klimatu. Ocena wpływu projektu jest dokonywana na podstawie informacji podanych przez
Wnioskodawcę, które powinny być rzetelne i wiarygodne.
Pytanie:
1. W jaki sposób należy uzupełnić tabele finansowe (arkusze kalkulacyjne) dla firmy rozliczającej
się na podstawie ryczałtu?
2. W związku z tym, że służby księgowe nie są w stanie przygotować danych finansowych za III
kwartał do 24 października, czy dane finansowe za bieżący okres w arkuszu kalkulacyjnym
można przedstawić za II kwartał 2016 roku?
Ad. 1
W przypadku firmy rozliczającej się na podstawie ryczałtu należy do Biznes Planu dołączyć arkusze
kalkulacyjne dla Wnioskodawców prowadzących uproszczoną księgowość. Zgodnie z Instrukcją
wypełniania załączników, Biznes Plan wraz z arkuszami kalkulacyjnymi jest załącznikiem
obligatoryjnym dla każdego Wnioskodawcy, niezależnie od sposobu prowadzonej rachunkowości
w przedsiębiorstwie. Arkusze kalkulacyjne – zarówno w części prognostycznej, jak i historycznej –
należy uzupełnić na podstawie wiarygodnych wyliczeń, ustalając poszczególne wartości w oparciu
stan faktyczny i przyjęte założenia do analizy.
Ad. 2
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
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narastająco za zamknięte kwartały w danym roku) lub koniec pełnego miesiąca (jeśli Wnioskodawca
nie posiada zamkniętego kwartału). Zatem za okres bieżący należy przyjąć najbardziej aktualne dane
jakie posiada Wnioskodawca na dzień złożenia aplikacji. W przypadku gdy określenie danych za III
kwartał nie jest możliwe, należy wskazać w sekcji E Biznes planu oraz krótko uzasadnić jaki okres
został przyjęty za okres bieżący.
Pytanie:
1. Czy wydatki na materiały i roboty budowlane są objęte limitem?
2. Czy jest określona liczba ofert jakie należy dostarczyć do każdego wydatku czy jedna będzie
wystarczająca?
3. Poproszę o potwierdzenie, że pozwolenie na budowę/zgłoszenie prac budowlanych można
dostarczyć przed ewentualnym podpisaniem umowy.
4. Jaki organ jest odpowiedzialny za gospodarkę wodną i wydaje deklaracje Ic?
Ad. 1
Zgodnie z Przewodnikiem dla Beneficjenta – uszczegółowienie kosztów kwalifikowanych
i niekwalifikowanych (stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu) wydatki na materiały i roboty
budowlane nie są objęte limitem. Niemniej jednak należy mieć na względzie, iż w ramach
przedmiotowego konkursu, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 1 000 000,00 PLN.
Ad. 2
Nie ma zalecanej liczby ofert, które należy przedłożyć do wniosku o dofinansowanie w odniesieniu do
każdego wydatku. Należy jednak mieć na względzie, iż przedstawione informacje posłużą do oceny
kryterium Wydatki kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami działania, precyzyjnie określone,
racjonalne i niezbędne do realizacji celów projektu. W związku z czym to do Wnioskodawcy należy
decyzja o liczbie przedłożonych ofert, które posłużą do udokumentowania racjonalności wydatków
ujętych w budżecie projektu.
Ad. 3
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników w przypadku realizacji projektów infrastrukturalnych,
pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych są dokumentami
zalecanymi, ale nie bezwzględnie wymaganymi na etapie składania wniosku o dofinansowanie.
Dopiero przez podpisaniem umowy o dofinansowanie Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć
kopię prawomocnego zezwolenia na rozpoczęcie realizacji inwestycji. Niemniej jednak, dla projektów
infrastrukturalnych, które w momencie przygotowywania wniosku o dofinansowanie nie posiadają
jeszcze pozwolenia na budowę, obligatoryjnym załącznikiem na etapie aplikowania są dokumenty
dotyczące zagospodarowania przestrzennego, uwzględniające wszystkie nieruchomości, na których
realizowany jest projekt tj. kopia prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu bądź potwierdzenie zgodności projektu z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, jeśli dla terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, jest opracowany miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp).
Ad. 4
Deklarację, o której mowa w zapytaniu, wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Pytanie:
Czy składając wniosek o dofinansowanie z działania 1.5. RPO, należy mieć zarejestrowaną
działalność gospodarczą najpóźniej na dzień składania wniosku, czy możliwe jest jej zarejestrowanie
dopiero po uzyskaniu informacji o przyznanym dofinansowaniu?
Zgodnie z Regulaminem konkursu podmiotami uprawnionymi do aplikowania są przedsiębiorstwa –
a więc na moment złożenia wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca musi posiadać już status
przedsiębiorstwa – za przedsiębiorstwo uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
(na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) lub podmiot prowadzący działalność
gospodarczą zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (na podstawie wpisu do rejestru
przedsiębiorców).
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Pytanie:
1. Czy w ramach kryterium „Pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości” będzie punktowane
posiadanie oddziału, lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej zgłoszonego
w CEIDG?
2. Czy IZ przewiduje udzielanie zaliczek w Beneficjentami, którzy podpisali umowy? Jeżeli tak, to
na jakich zasadach?
Ad. 1
Zgodnie z brzmieniem kryterium Pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości punkty przyznawane będą
gdy przedsiębiorstwo (spełniające również pozostałe wymogi zapisane w tym kryterium) posiada
siedzibę na terenie gminy objętej interwencją w ramach Działania 1.5 (posiadanie oddziału lub
miejsca wykonywania działalności nie jest w tym przypadku punktowane).
Ad. 2
Zgodnie ze wzorem umowy o dofinansowanie projektu (stanowiącej załącznik do Regulaminu
konkursu) dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji wydatków
kwalifikowalnych poniesionych na realizację Projektu i/lub w formie zaliczek. Zasady rozliczania
projektów zostały opisane w szczególności § 8 umowy o dofinansowanie, zaś wymogi dotyczące
wnoszenia dodatkowych zabezpieczeń realizacji umowy przy korzystaniu z opcji zaliczkowania – w §
5 ust. 2 i 3 umowy o dofinansowanie.
Pytanie:
Czy w tym działaniu przewiduje się zakup używanych maszyn i urządzeń oraz jaki jest ich
dopuszczalny maksymalny wiek?
Zakup używanego środka trwałego może stanowić koszt kwalifikowalny projektu pod warunkiem, że
spełnione zostaną warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj.:
a) sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie;
b) sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie
poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub
w ramach dotacji z krajowych środków publicznych;
c) cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa
niż koszt podobnego nowego sprzętu.
Pytanie:
Pytanie dotyczy biznesplanu. Arkusz Bilans. Część B. Czy w części "IV. Inne pasywa" wpiszemy
wydatki związane z zobowiązaniami publiczno-prawnymi (składki społeczne, zdrowotne,
wynagrodzenie pracowników)? Czy raczej przedmiotowy zakres należy ująć w części 'III. Pozostałe
zobowiązania"?
Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wydatki
związane ze zobowiązaniami publicznoprawnymi ujmuje się w pasywach w poz. B. III.3 lit. g) z tytułu
podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych oraz
lit. h) z tytułu wynagrodzeń. Wobec powyższego co do zasady wydatki związane ze zobowiązaniami
publicznoprawnymi należy ująć w pkt B.III. Pozostałe zobowiązania arkusza kalkulacyjnego
(dotyczącego bilansu) dla przedsiębiorstw prowadzących uproszczoną księgowość, bądź w pkt B.III.3.
Pozostałe arkusza kalkulacyjnego (dotyczącego bilansu) dla przedsiębiorstw prowadzących pełną
księgowość.
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