Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.5Wspieranie 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 30 września do zakończenia naboru
Pytanie:
Dotyczy załącznika do wniosku o przyznanie pomocy - biznesplanu.
Sekcja A.2. Profil działalności przedsiębiorstwa. Jak powinniśmy uzupełnić kolumnę "Udział
procentowy zatrudnionych w danym rodzaju działalności w odniesieniu do ogólnej liczby
zatrudnionych w firmie osób wg stanu na..." w przypadku gdy liczba osób zatrudnionych wynosiła 2
pełne etaty, z tymże 1 pracownik (pomoc kreślarza, obsługa biura) w wymiarze 0,58 EPC, a drugi
w wymiarze 0,17 EPC (obsługa koparki)? Czy w przypadku gdy przy głównym przedmiocie
działalności pracowały obie osoby (jakkolwiek bez zbieżności chronologicznej - w skali roku) należy
wpisać 100%, a w przypadku gdy przy pozostałych pracowała jedna osoba należy wpisać 50%
(również bez zbieżności chronologicznej - w skali roku).
Zgodnie z instrukcją w Biznes Planie w Sekcji A.2 w kolumnie Udział procentowy zatrudnionych
w danym rodzaju działalności w odniesieniu do ogólnej liczby zatrudnionych w firmie osób wg stanu
na... należy określić procentowy udział pracowników wg danych za ostatni rok obrotowy przed
złożeniem wniosku aplikacyjnego lub okres bieżący w przypadku firm działających krótko, jeśli nie
był zamknięty jeszcze żaden rok obrotowy (dane wg stanu na koniec ostatniego zamkniętego kwartału
poprzedzającego dzień złożenia wniosku aplikacyjnego lub na moment przed złożeniem wniosku jeśli
przedsiębiorca prowadzi działalność krócej niż jeden kwartał).
Wobec powyższego dla każdego rodzaju działalności należy określić udział pracowników
zatrudnionych w badanym okresie, przy czym suma udziałów osób zatrudnionych we wszystkich
wskazanych rodzajach działalności powinna wynosić 100% zatrudnienia w firmie. Jeżeli zakres
obowiązków pracownika podlegał pod kilka rodzajów działalności, należy proporcjonalnie
przyporządkować jego udziały w ramach poszczególnych rodzajów działalności.
Pytanie:
Uprzejmie proszę o podanie informacji w jaki sposób należy obliczyć całe etaty – wyliczając czy
przedsiębiorca jest mikro czy mały.
Chodzi mi mianowicie o kody świadczeń przerw w opłacaniu składek, np. urlop bezpłatny kod 111
czy zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego 313, zasiłek chorobowy z ubezpieczenia
wypadkowego 314, zasiłek macierzyński 311.
Uprzejmie informuję, że kwestię określenia statusu przedsiębiorstwa oraz wyliczenia rocznych
jednostek roboczych reguluje Art. 2 i Art. 5 Załącznika nr 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. Zgodnie z Art. 5 "Liczba personelu odpowiada
liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym
wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego
uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które
pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub
pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa". Jednocześnie rozporządzenie
precyzuje skład personelu ("W skład personelu wchodzą: a) pracownicy; b) osoby pracujące dla
przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego, c)
właściciele-kierownicy; d) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie
i czerpiący z niego korzyści finansowe") oraz wykluczenia ("Praktykanci lub studenci odbywający
szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład

personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego").
Pracownikiem, na podstawie art. 2 Kodeksu Pracy, jest osoba zatrudniona na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Odpowiadając na Pani zapytanie w oparciu o wyżej przytoczone przepisy prawa, do wyliczania
rocznych jednostek roboczych nie wlicza się osób przebywających na urlopie macierzyńskim.
Jednocześnie zapisy Załącznika I do Rozporządzenia Komisji nr 651/2014 nie wykluczają wprost ze
składu personelu osób przebywających na urlopie bezpłatnym, zasiłku chorobowym z ubezpieczenia
chorobowego ani osób przebywających na zasiłku chorobowym z ubezpieczenia wypadkowego, zatem
należy te osoby uwzględnić przy wyliczaniu rocznych jednostek roboczych na potrzeby określenia
statusu przedsiębiorstwa.
Pytanie:
Czy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jako siedzibę w rozumieniu
kryterium nr 3 rozumieją Państwo miejsce zamieszkania czy adres głównego miejsca wykonywania
działalności gospodarczej?
Przez adres siedziby osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej, należy rozumieć adres głównego miejsca wykonywania
działalności wskazany w dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy (CEiDG). Adres zamieszkania
przedsiębiorcy zostanie uznany za adres siedziby w przypadku, gdy jest on wskazany jako adres
głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
Pytanie:
Inwestycja polega na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnej: nietechnicznego
know-how – stanowiącego pewnego rodzaju zbiór instrukcji niezbędnych do wdrożenia
innowacyjnej usługi. Ta wartość niematerialna będzie stworzona na wyłączność wnioskodawcy
i będzie miała odzwierciedlenie w aktywach spółki. Komercjalizacja usługi wymagać jednak będzie
korzystania z części know- how przez inne podmioty: klientów wnioskodawcy. Czy kosztem
kwalifikowanym w projekcie może być wyżej opisana wartość niematerialna?
Zgodnie z Przewodnikiem dla Beneficjenta – uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych
i niekwalifikowalnych pkt 7. Wydatki związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych
(patenty, oprogramowanie, licencje itp.) kwalifikują się do wsparcia pod warunkiem, że będą spełniać
wszystkie poniższe warunki:
a) będą niezbędnym elementem projektu, koniecznym do osiągnięcia założonych celów,
b) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc,
c) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
d) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych od osób niepowiązanych z nabywcą, oraz
e) będą włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i pozostaną związane
z projektem, na który przyznano pomoc, w okresie jego trwałości.
Wobec powyższego wartość niematerialna i prawna będąca przedmiotem zapytania nie może być
kosztem kwalifikowanym w projekcie.
Pytanie:
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pelletu drzewnego. Jest to ekologiczny
granulat opałowy. Spełniam wszystkie wymogi formalne jeżeli chodzi o ten projekt. Czy pieniądze
z dofinansowania mogą być wykorzystane na rozbudowę bazy magazynowej i towar?
W odpowiedzi na zapytanie Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z Załącznikiem 6
a. Przewodnik dla Beneficjenta – uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych
do Regulaminu konkursu do kosztów kwalifikowalnych zaliczamy m.in. wydatki na materiały i roboty
budowlane pod warunkiem, iż dotyczą budynku wykorzystywanego tylko do celów działalności
gospodarczej objętej wnioskiem o dofinansowanie projektu. Roboty budowlane rozumiane są m.in.
jako prace polegające na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego. Zakup towaru nie może
natomiast zostać uznany na koszt kwalifikowalny projektu w ramach Działania 1.5.
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Jednocześnie należy pamiętać, iż zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie w ramach regionalnej
pomocy inwestycyjnej może zostać udzielone jedynie na inwestycję początkową, tj.
a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związaną z:
 założeniem nowego zakładu,
 zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
 dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio
nieprodukowanych w zakładzie, lub
 zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;
b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby
zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą
i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.
W związku z powyższym projekt ubiegający się o wsparcie w ramach Działania 1.5 musi spełniać co
najmniej jedną z wyżej wymienionych przesłanek (konieczność spełnienia jednego z warunków
inwestycji początkowej dotyczy wszelkiej działalności – o charakterze produkcyjnym, usługowym
itd.).
Pytanie:
Czy firma zarejestrowana w mieście, która chce rozwijać swój obiekt turystycznym na obszarze
kwalifikowalnym w konkursie (gmina wiejska z przewagą natury 2000) poprzez zakup środków
transportu i sprzętu sportowego, może aplikować w tym konkursie? Czy uzyska punkty
za przeprowadzenie inwestycji na obszarze natura 2000 ? Planowany do zakupu sprzęt nie będzie
związany z gruntem.
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 %). Należy przy tym mieć na względzie, iż przedsięwzięcie
powinno przede wszystkim realizować cele działania 1.5, a wiec przyczyniać się do zwiększenia
liczby nowych miejsc pracy w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000,
które będą stanowić źródło dochodu dla miejscowej ludności. Ponadto przedsięwzięcie powinno
wpisywać się w lokalną strategię rozwoju (LSR) lub inne lokalne programy /strategie. Inwestycje
będące przedmiotem wniosku aplikacyjnego do Działania 1.5 powinny zapewniać zrównoważone
korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzować się tworzeniem trwałych miejsc pracy.
Decydująca jest lokalizacja inwestycji, tak więc co do zasady o wsparcie może się ubiegać
przedsiębiorstwo zarejestrowane w mieście, która będzie realizować projekt inwestycyjny na terenie
gminy, która spełnia warunki konkursu. Należy mieć jednak na względzie, iż projekt będzie podlegać
ocenie również w zakresie innych kryteriów, w tym również mając na względzie spełnianie wyżej
wymienionych celów Działania 1.5.
Pytanie:
Bardzo proszę o potwierdzenie kwalifikowalności pomysłów na napisanie projektów w ramach
działania 1.5 Wspierania przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój
uwarunkowany jest siecią Natura 2000 Wsparcie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw (Oś
Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu w ramach RPO
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020).
Projekty:
1) Zakup jachtów motorowych pod wynajem i organizację wycieczek po jeziorach augustowskich.
2) Zakup sprzętu medycznego, typu laser frakcyjny, laser do depilacji.
Czy zakup powyższych sprzętów jest kwalifikowalny w ramach powyższego działania?
Ad.1.
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. Wobec powyższego kwalifikowalność wydatku
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dotyczącego zakupu jachtów motorowych pod wynajem zależna będzie od rodzaju działalności
z tytułu której osiągnięty zostanie przychód, co będzie każdorazowo weryfikowane zarówno na etapie
oceny wniosku, jego realizacji, a następnie kontroli projektu po jego zakończeniu.
W przypadku, gdy projekt dotyczyć będzie działalności w rozumieniu kodu PKD 77.21.Z
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego obejmującego wynajem łodzi
wycieczkowych i jachtów bez załogi, co do zasady wydatek można uznać za wydatek kwalifikowalny.
Natomiast w przypadku, gdy projekt dotyczyć będzie działalności w rozumieniu kodu PKD 50.30.Z
Transport wodny śródlądowy pasażerski obejmującego wynajem łodzi transportu śródlądowego wraz
z załogą w celach rekreacyjnych, co do zasady wydatek należy uznać za wydatek niekwalifikowalny,
gdyż przedmiot projektu dotyczy działalności w sektorze transportu.
Ad.2.
Zgodnie z Przewodnikiem dla Beneficjenta – uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych
i niekwalifikowalnych katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 1.5 obejmuje koszty
nabycia środków trwałych, w szczególności maszyn i urządzeń. Wobec powyższego koszty zakupu
sprzętu medycznego co do zasady można uznać za koszt kwalifikowalny, o ile projekt wpisuje się
w warunki konkursu. Szczegółowe warunki kwalifikowania środków trwałych zostały określone
w wytycznych krajowych (Rozdział 6.12).
Pytanie:
Wnioskodawcą w naborze będzie spółka z .o.o. jedynym udziałowcem spółki (100%) jest typ
udziałowca: kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
forma prawna udziałowca: inne kościoły i związki wyznaniowe. Udziałowiec nie prowadzi
działalności gospodarczej. W związku z tym mam 3 pytania:
1. Dotyczy kryterium 5 wykonalność finansowa- W jakim momencie trzeba pokazać w danych
finansowych ,że spółka posiada środki finansowe na sfinansowanie inwestycji gdyż środki na ten
cel zostaną przekazane przez jedynego udziałowca i na koniec 2015 r. tych środków nie ma
w danych finansowych spółki.
2. Jakie dane finansowe udziałowca trzeba załączyć do wniosku o dotację.
3.W jaki sposób określić status przedsiębiorstwa wnioskodawcy- spółki z o.o. mając na uwadze
udziałowca 100% -kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych.
Ad. 1, 2.
Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników w ramach Działania 1.5 Wspieranie
przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000
Wnioskodawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentów finansowych za okres 3 ostatnich lat
obrotowych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (2013, 2014, 2015). Wymóg ten dotyczy
wszystkich projektów objętych pomocą publiczną, w tym objętych pomocą de minimis. W przypadku
nowo powstałych jednostek, tj. nie posiadających jeszcze zamkniętego pierwszego roku
obrachunkowego, należy dołączyć bilans otwarcia.
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.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach przedmiotowego działania, IOK nie obliguje
Wnioskodawców do przedstawiania danych finansowych udziałowców spółek.
Jednocześnie należy mieć na względzie, iż ocena wykonalności finansowej projektu będzie
dokonywana nie tylko w oparciu o dostarczone dokumenty finansowe, ale również na podstawie
informacji przedstawionych w biznes planie – w szczególności dane przedstawione w arkuszach
kalkulacyjnych (i założeniach do sporządzanej analizy).
Ad. 3
Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach Działania 1.5
podmiotami uprawnionymi do aplikowania są:
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mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – 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, tj.:
 mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego
roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR;
 małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego
roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 10 milionów EUR;
 średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników
i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie
przekracza 43 milionów EUR.
Kwestię określenia statusu przedsiębiorstwa reguluje ponadto Art. 6 Załącznika nr 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. Zgodnie z treścią
Art. 6:
1. W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego dane, w tym dane dotyczące liczby personelu,
ustalane są wyłącznie na podstawie jego ksiąg rachunkowych.
2. W przypadku przedsiębiorstwa mającego przedsiębiorstwo partnerskie lub przedsiębiorstwa
powiązane dane, w tym dane dotyczące liczby personelu, określa się na podstawie ksiąg
rachunkowych i innych danych przedsiębiorstwa lub, jeżeli istnieją, skonsolidowanego sprawozdania
finansowego danego przedsiębiorstwa lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego innego
przedsiębiorstwa,
w
którym
ujęte
jest
dane
przedsiębiorstwo/…/.
Dane, o których mowa w pierwszym i drugim punkcie, uzupełnia się pełnymi danymi każdego
przedsiębiorstwa, które jest bezpośrednio lub pośrednio powiązane z danym przedsiębiorstwem, jeśli
dane te nie zostały podane wcześniej w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Pytanie:
1. Czy w ramach RPOWP Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach,
których rozwój uwarunkowany jest siecią NATURA 2000, we wniosku w miejscu siedziba firmy
należy wpisać główną siedzibę firmy czy adres realizacji projektu? Wówczas gdy beneficjent posiada
dwa różne adresy i kilka adresów firmy (filie )jako dodatkowe miejsca pracy. I np. miejscem
realizacji projektu jest gmina która kwalifikuje się bo leży na terenie NATURA 2000 a główna
siedziba to inne województwo.
2. Czy arkusze kalkulacyjne mogą być nie kompletne w złożonej do Państwa dokumentacji? Czy
skutkuje to odrzuceniem wniosku czy uzupełnieniem?
Ad.1. Zgodnie z Instrukcją Wypełniania Wniosku w miejscu "adres siedziba firmy" należy podać
szczegółowe dane firmy wynikające z dokumentów rejestrowych firmy. Natomiast w pkt. III.5
"Lokalizacja projektu/ miejsce realizacji projektu”, należy określić dokładną lokalizację w jakiej
projekt będzie/jest realizowany.
Ad.2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jest dostarczenie do IOK jego wersji
papierowej wraz z załącznikami. Na kompletny wniosek o dofinansowanie składa się: formularz
wniosku wygenerowany z systemu GWA 2014, biznes plan w wersji papierowej podpisane przez
osobę upoważnioną, biznes plan w wersji elektronicznej w formacie PDF, arkusze kalkulacyjne
w wersji papierowej podpisane przez osobę upoważnioną, arkusze kalkulacyjne w wersji
elektronicznej w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego, komplet wymaganych załączników do
wniosku. Niedostarczenie arkuszy kalkulacyjnych w formie papierowej i elektronicznej skutkować
będzie odrzuceniem wniosku na wymogach formalnych. Jeżeli nie będzie dostarczona tylko jedna
z wymienionych form, np. elektroniczna, Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia.
Pytanie:
1. Czy w ramach RPOWP Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach,
których rozwój uwarunkowany jest siecią NATURA 2000, potrzeba jest dołączania załącznika
„Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu”
gdy projekt nie jest ściśle związany z nieruchomością. Np. dotyczy zakupu maszyn budowlanych, lub
maszyn urządzeń które nie wymagają posadowienia.
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2. Czy do obliczenia pełnych etatów by obliczyć status MŚP wliczam pracownika o kodzie przerwy
321 – świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego? jako cały etat część wyliczam bo
np. pół miesiąca pracował a resztę już był na świadczeniu.
3. Czy wniosek mogę wysłać w wersji elektronicznej 17.10.2016 a wersję papierową np. 26.10.?
Ad. 1.
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 RPOWP
2014-2020 mogą ubiegać się projekty realizowane na terenie/w obiekcie, w obiekcie do którego
Wnioskodawca posiada prawo dysponowania . W związku z powyższym Wnioskodawca powinien
przedłożyć Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.
Z wypełnionego załącznika powinno wynikać na jakiej podstawie Wnioskodawca dysponuje
nieruchomością. Zgodnie z powyższym, załącznik jest obowiązkowy dla każdego rodzaju projektu –
zarówno infrastrukturalnego, jak i nieinfrastrukturalnego.
Ad.2.
W przedmiotowym przypadku należy postąpić analogicznie jak w odpowiedzi udzielonej dnia
04/10/2016.
Ad. 3.
Wersję papierową wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) można złożyć w którykolwiek
dniu po wysłaniu wersji elektronicznej, najpóźniej do 27 października 2016 r.
Pytanie:
1. Zakładając, że:
- siedzibę firmy mamy w gminie Augustów (wiejskiej).
- lokalizację projektu będzie miała miejsce w gminie Giby (zostanie nabyta nieruchomość).
Zgodnie z powyższym rozumiemy że w pkt 3 Kryterium wyboru projektu za "posiadanie gminy na
terenie objętej interwencją 1.5" otrzymamy 10 punktów, a za lokalizację inwestycji zgodnie z tabelą
kryterium 5 - 14 punktów. Proszę o potwierdzenie, że wtedy razem w tych dwóch kategoriach
otrzymamy 24 punkty?
2. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa będzie świadczenie usług turystycznych przy
wykorzystaniu wolno bieżnych jednostek pływających. Do prowadzenia biznesu jest naszym zdaniem
niezbędna również przystosowana specjalna przyczepa do transportu łodzi oraz mini autokar
turystyczny w celu dowiezienia uczestników. Biznes polega na wypożyczaniu - czarterze oraz na
organizacji eventów turystycznych. Firma w PKD nie posiada transportu. Czy w takich
okolicznościach możemy nabyć przyczepę oraz taki autokar?
Ad. 1.
Zgodnie z zapisami Przewodnika po kryteriach wyboru projektów w ramach RPO WP 2014–2020 dla
Działania 1.5, 10 punktów za kryterium „Pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości” zostanie przyznane
wtedy, gdy beneficjentem projektu jest mikroprzedsiębiorstwo posiadające siedzibę na terenie gminy
objętej interwencją w ramach Działania 1.5, które nie otrzymało dotychczas wsparcia w ramach
RPOWP 2007-2013 oraz RPOWP 2014-2020 (w zakresie interwencji EFRR). Przy założeniu, że
siedziba firmy mieści się w Augustowie (gmina wiejska – 49,40 % udziału powierzchni Natura 2000),
a lokalizacja projektu ma miejsce w gminie Giby (96,11 % udziału powierzchni Natura 2000), do
otrzymania 10 punktów należałoby spełnić jeszcze warunek posiadania statusu mikroprzedsiębiorstwa
oraz nie otrzymania dotychczas wsparcia w ramach RPOWP 2007-2013 oraz RPOWP 2014-2020
(w zakresie interwencji EFRR). Wykazanie tylko i wyłącznie posiadania siedziby na terenie gminy
objętej interwencją w ramach Działania 1.5 przy niespełnieniu pozostałych warunków kryterium
skutkuje przyznaniem 0 punktów.
Podstawą oceny kryterium Udział powierzchni objętej Naturą 2000 będzie lokalizacja inwestycji. Przy
założeniu lokalizacji projektu w gminie Giby, w której udział powierzchni procentowej obszaru
NATURA 2000 wynosi 96,11 %, wskazana wartość zaokrąglona do liczby całkowitej wynosi 96,
a więc projekt otrzyma 12 pkt.
Ad. 2.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu przedmiot realizacji projektu nie może dotyczyć rodzajów
działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy w ramach przedmiotowego konkursu,
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w tym m. in. działalności w sektorze transportu. Wobec powyższego kwalifikowalność wydatku
dotyczącego zakupu przyczepy do transportu łodzi oraz mini autokaru turystycznego zależna będzie
od rodzaju działalności z tytułu której osiągnięty zostanie przychód, co będzie każdorazowo
weryfikowane zarówno na etapie oceny wniosku, jego realizacji, a następnie kontroli projektu po jego
zakończeniu.
Przykładowo, gdy projekt dotyczyć będzie działalności w rozumieniu kodu PKD 77.21.Z
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego obejmującego wynajem łodzi
wycieczkowych i jachtów bez załogi, co do zasady wydatek można uznać za wydatek kwalifikowalny.
Natomiast w przypadku, gdyby projekt miał dotyczyć działalności w rozumieniu kodu PKD 50.30.Z
Transport wodny śródlądowy pasażerski obejmującego wynajem łodzi transportu śródlądowego wraz
z załogą w celach rekreacyjnych, co do zasady wydatek należy uznać za wydatek niekwalifikowalny,
gdyż przedmiot projektu dotyczy działalności w sektorze transportu.
Zgodnie z Przewodnikiem dla Beneficjenta – uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych
i niekwalifikowalnych katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 1.5 obejmuje zakup
środków transportu, gdy środek transportu nabywany jest przez przedsiębiorcę, którego przedmiotem
działalności gospodarczej nie są usługi w sektorze transportu (w tym takiego, którego działalność
transportowa nie jest działalnością główną). Wydatki na zakup lub leasing środków transportu mogą
być kwalifikowalne jedynie w przypadku, gdy środek transportu spełnia następujące warunki:
a) jest niezbędnym elementem projektu;
b) Beneficjent zadeklaruje się do wykorzystywania go zgodnie z celami określonymi
w projekcie;
c) Beneficjent przedstawi wiarygodną metodę weryfikacji jego wykorzystania.
Szczegółowe warunki kwalifikowania środków trwałych zostały określone w wytycznych krajowych
(Rozdział 6.12).
Pytanie:
Strategie LGD są naszym zdaniem nieprecyzyjne. Rozumiemy, że nie ma jakiegoś zestawienia
lokalnych strategii i trzeba wpisywanie się przedsięwzięć w LSR wywnioskować samemu? Jeśli tak
to czy prawidłowa jest interpretacja, że w Białowieski LSR (cel z tabeli 25: "Zrównoważony rozwój
sfery gospodarczej obszaru LGD") wpisuje się przedsięwzięcie jeżeli jest założeniem tam biznesu?
Założenie biznesu powinno bowiem w jakimś stopniu prowadzić do rozwoju gospodarczego regionu.
Czy w przypadku Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski wpisywanie w LSR determinuje
wpisywanie się po prostu w cele tego LGD (strona 34). Czyli podpunkt kryterium zostanie spełniony
jeżeli nasze przedsięwzięcie wypełni znamiona "Zrównoważone wykorzystanie walorów
przyrodniczych subregionu" lub "wzmocnienie przedsiębiorczości lokalnej"? Czy w przypadku
Lokalna Grupa Działania - „Sejneńszczyzna” wpisywanie w LSR determinuje wpisywanie się po
prostu w cele tego LGD (strona 51). Czyli podpunkt kryterium zostanie spełniony jeżeli nasze
przedsięwzięcie wypełni znamiona "Zrównoważony rozwój turystyki w zgodzie z naturą"? Ogólnie
naszą wątpliwość budzi jak będzie determinowane "czy przedsięwzięcie wpisuje się w lokalną
strategię rozwoju lub inne lokalne strategie i programy"? Czy Strategia Rozwoju Województwa
Podlaskiego do roku 2020 jest "innym lokalnym programem/strategią" i przedsięwzięcie może po
prostu wpisywać się w tą strategię?
Przywołany zapis „inne lokalne strategie i programy” należy rozumieć w sposób dosłowny i zgodny
z treścią Przewodnika po kryteriów wyboru projektów w ramach RPOWP 2014-2020 dla Działania
1.5, jako programy opracowane na szczeblu lokalnym. Zatem, przytoczone sformułowanie „czy
przedsięwzięcie wpisuje się w lokalną strategię rozwoju (LSR) lub inne lokalne programy/strategie?”
odnosi się do wpisywania się przedsięwzięcia do Lokalnych Strategii Rozwoju lub innych programów
opracowanych lokalnie np. strategii rozwoju gmin, a więc programów/strategii skoncentrowanych na
konkretnych obszarach poniżej szczebla regionalnego. Przemawia za takim podejściem fakt
zogniskowania wsparcia w ramach Działania 1.5 na wyznaczonych granicami administracyjnymi
gmin obszarach, których rozwój jest uwarunkowany siecią Natura 2000. Strategia
Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 nie stanowi programu opracowanego na szczeblu
lokalnym.
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Fakt wpisywania się przedsięwzięcia w LSR lub inne lokalne programy/strategie będzie
weryfikowany na podstawie precyzyjnie wskazanych zapisów 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. Po
stronie Wnioskodawcy leży odpowiednie uzasadnienie i wykazanie, że cele projektu wpisują się
w cele przedmiotowym dokumentów.
Pytanie:
1. W punkcie III.2. Dochód w projekcie należy podać strony dokumentu źródłowego w której
przeprowadzono pełną analizę. W ramach niniejszego projektu planowane wsparcie otrzyma
przedsiębiorstwo. Czy w takim przypadku należy jedynie stwierdzić, iż na podstawie Rozporządzenia
dochód w projekcie nie wystąpi? Jeśli jednak to nie wystarczy to w jakim dokumencie należy
zawrzeć pełną analizę? Pytanie kieruję, ponieważ w biznes planie nie ma stosownego miejsca.
Chyba, że w punkcie E. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Wnioskodawcy (wraz z prognozą).
2. Dotyczy 4 kryterium merytorycznego szczegółowego „Zielona gospodarka”. Przedsiębiorca
planuje zakupić piec na ekogroszek, spełniający rygorystyczne normy ekologiczne oraz zakup
i instalacje paneli fotowoltaicznych na planowanym do wybudowania budynku. Czy w związku
z planowaną inwestycją przedsiębiorca będzie wpisywał się w kryterium (każde oceniane na 4
punkty):
 „Działania przyczyniające się do ograniczenia konsumpcji energii i zasobów naturalnych”?
Informuję, iż instalacja fotowoltaiczna przyczyni się do ograniczenia konsumpcji energii
i zasobów naturalnych. Przedsiębiorca będzie również przy wyborze urządzeń kierował się
energooszczędnością dostępnych na rynku rozwiązań.
 „Działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych”? Informuję, iż przedsiębiorca
poprzez instalacje fotowoltaiczną będzie w sposób pośredni wpływał pozytywnie na redukcję
emisji gazów cieplarnianych poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną
produkowaną w sposób tradycyjny, która pociąga za sobą emisję gazów cieplarnianych.
W sposób bezpośredni zakup i użytkowanie pieca na ekogroszek, spełniającego rygorystyczne
normy ekologiczne wpłynie na redukcje emisji gazów cieplarnianych.
 „Działania ograniczające ilość odpadów i zanieczyszczeń”? Informuję, iż zakup pieca na
ekogroszek będzie poprzez późniejsze jego użytkowanie ograniczał ilość odpadów i zanieczyszczeń
odprowadzanych do środowiska.
Ile punktów będzie mógł zdobyć projekt, jeśli będzie zawierał powyższy zakres rzeczowy inwestycji?
Ad. 1.
W związku z faktem, iż na podstawie art. 61 ust. 8 Rozporządzenia 1303/2013 przepisy co do operacji
generujących dochód po zakończeniu nie mają zastosowania w przypadku m.in. pomocy dla MŚP gdy
stosuje się limit w zakresie dopuszczalnej intensywności, we wniosku o dofinansowanie w ramach
Działania 1.5 zaleca się powołać na to wyłączenie lub zapisać po prostu „Nie dotyczy”.
Ad. 2.
Co do zasady, projekt zawierający w swoim zakresie rzeczowym przytoczone zakupy otrzyma punkty
zgodnie z opisem w Przewodniku po kryteriach wyboru projektów w ramach RPOWP 2014-2020,
przy czym to Komisja Oceny Projektów dokona weryfikacji projektu z poszczególnymi kryteriami
punktowymi, co będzie skutkowało przyznaniem projektowi określonej liczby punktów w ramach
każdego z kryteriów. Stąd istotne jest, by Wnioskodawca wyraźnie wykazał zamierzony efekt
ekologiczny (np. przyczynienie się do ograniczenia konsumpcji energii) i odpowiednio go uzasadnił –
w oparciu o wiarygodne informacje i dane.
Należy mieć również na względzie, że ocenie podlegać będzie całokształt dokumentacji aplikacyjnej,
zaś kryterium „Zielona gospodarka” weryfikowane będzie w oparciu o zakres rzeczowy projektu.
Wiąże się z wymogiem spełnienia warunków kwalifikowalności wydatku, zgodnie z rozdz. 6.2 p. 3
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020,
m. in. wskazanie niezbędności zakupu do realizacji celów projektu oraz jego poniesienia w związku z
realizacją projektu (a więc dokładny opis zasadności zakupu w ramach tego projektu, jakie ma to
bezpośrednie przełożenie na realizację celów projektu i osiągnięcie zakładanego wskaźnika).
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Dodatkowo, zgodnie z zapisami Przewodnika po kryteriach wyboru projektów dla Działania 1.5,
warunkiem uzyskania punktów jest odzwierciedlenie działań z zakresu „zazieleniania gospodarki” we
wskaźnikach wybranych do monitorowania, np. poprzez wybór wskaźnika Liczba przedsiębiorstw
wspartych w zakresie działań prośrodowiskowych.
Pytanie:
Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z konkursem w ramach działania 1.5:
1) czy Wnioskodawca rozliczający się w formie ryczałtu musi wykazać koszty prowadzenia
działalności gospodarczej (w rachunku zysków i strat) jesli ich nie ewidencjonuje?
2) Wnioskodawca rozliczający się w formie ryczałtu, w ramach projektu dokona Zasadniczej zmiany
procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Jak należy uzasadnić i wykazać, że inwestycja spełnia
przesłanki inwestycji początkowej, jeśli posiadany majątek nie jest amortyzowany, co wynika z formy
rozliczeń podatkowych?
Ad. 1.
W przypadku Wnioskodawców nie prowadzących pełnej księgowości (w tym Wnioskodawców
rozliczających się w formie ryczałtu) wypełniane są arkusze kalkulacyjne dla księgowości
uproszczonej. Sporządzenie analizy jest niezbędne do oceny wykonalności finansowej projektu.
Należy wskazać wyszczególnione w arkuszu dane, pomocnicze wyjaśnienia w tym zakresie zostały
umieszczone we wzorze arkuszy kalkulacyjnych w zakładce 'Objaśnienia'.
Ad. 2.
Realizując inwestycję początkową polegającą na zasadniczej zmianie dotyczącej procesu
produkcyjnego zakładu, koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów
związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych.
Wymóg ten dotyczy wszystkich Wnioskodawców, niezależnie od sposobu prowadzonej księgowości
w przedsiębiorstwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W przypadku
Wnioskodawców rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego obowiązek prowadzenia
ewidencji posiadanych środków trwałych nakłada Ustawa z dn. 20 listopada 1998 roku
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Natomiast Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia
ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określa
podstawowe elementy wykazu środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych:
"§ 14. 1. Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zwany dalej
„wykazem”, powinien zawierać co najmniej następujące dane:
1) liczbę porządkową;
2) datę nabycia;
3) datę przyjęcia do używania;
4) określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;
5) określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;
6) symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odrębnych przepisów;
7) wartość początkową;
8) stawkę amortyzacyjną;
9) zaktualizowaną wartość początkową;
10) datę likwidacji oraz przyczynę likwidacji albo datę zbycia środka trwałego lub wartości
niematerialnej i prawnej."
Pytanie:
1. Zwracam się z prośbą o wskazanie poprawnej i tym samym obowiązującej w ramach działania 1.5
Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią
Natura 2000 (numer naboru RPPD.01.05.00-IZ.00-20-001/16) metodyki obliczania wskaźnika EPC
zarówno w przypadku umowy zlecenie jak i umowy o dzieło.
Wyjaśnienia metodologiczne opracowane przez GUS, na które powołujecie się Państwo
w Pytaniach i odpowiedziach zamieszczonych w dokumentacji konkursowej nie precyzują w sposób
wystarczający, w jaki sposób wskaźnik EPC należy wyliczyć w przypadku umów zlecenie i umowy
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o dzieło, poza krótką informacją w dodatkowych wyjaśnieniach metodologicznych, która została
przytoczona poniżej:
" 4) osoba wykonująca prace B+R na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło - pełny,
faktyczny czas pracy w roku sprawozdawczym "ze wszystkich umów", podany jako odpowiedni
ułamek rocznego czasu pracy"
Jak zatem należy interpretować wyżej przytoczony zapis. Proszę o interpretację metodologii oraz
podanie przykładu zarówno dla umowy zlecenia jak i umowy o dzieło. Czy niżej opisana metodyka
wyliczania wskaźnika EPC jest poprawna?
- EPC dla umów zlecenie
liczba godzin przeznaczonych na realizację umowy
liczba dni roboczych w danym roku
Np. Liczba godzin ze wszystkich umów zlecenie w ciągu roku to 150 godzin natomiast liczba dni
roboczych w danym roku wynosi 252 wówczas wskaźnik EPC = 0,59 (150/252)
- EPC dla umów o dzieło
suma dni roboczych wszystkich miesięcy objętych umową
liczba dni roboczych w danym roku
Np. Liczba dni roboczych ze wszystkich umów o dzieło w ciągu roku to 86 dni a liczba dni roboczych
w ciągu roku wynosi 252 to wskaźnik EPC wynosi 0,35 EPC (86/252).
2. Czy w przypadku wydatków o wartości jednostkowej poniżej 3500 zł netto istnieje konieczność
dołączenia do wniosku o dofinansowanie ofert potwierdzających dokonanie rozeznania rynku (tak
jak w przypadku środków trwałych i WNiP), biorąc pod uwagę fakt, że zakres tego rodzaju
wydatków będzie musiał zostać ujęty w wydatkach niekwalifikowalnych projektu, zgodnie z pkt 5
załącznika nr 6a do Regulaminu konkursu Przewodnik dla Beneficjenta - uszczegółowienie kosztów
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych?
3. Czy w przypadku wydatków o wartości jednostkowej poniżej 3500 zł netto należy sporządzić
kosztorys odnosząc się do cen jednostkowych, tak jak w przypadku zakupu środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych (pkt 5 Kosztorys inwestorski załącznika nr 3 do
Regulaminu)?
Ad. 1.
Umowy zlecenie oraz umowy o dzieło powinny być przeliczone na ekwiwalent pełnego czasu pracy
przy użyciu standardów statystycznych lub innych adekwatnych, w tym metodologii opracowanej
przez Główny Urząd Statystyczny, odnoszącej się do działalności B+R, które została przywołana
w Pytaniach
i
odpowiedziach,
które
wpłynęły
do12.09.2016:
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialani
e-15-wspieranie-przedsiebiorczosci-i-zatrudnienia-w-gminach-ktorych-rozwoj-uwarunkowany-jestsiecia-natura-2000.html
Zgodnie z wyjaśnieniami GUS zatrudnienie w ekwiwalentach pełnego czasu pracy ustala się na
podstawie proporcji czasu przepracowanego przez poszczególnych pracowników w ciągu roku
sprawozdawczego w stosunku do pełnego czasu pracy obowiązującego w danej instytucji na danym
stanowisku pracy. W przypadku osoby wykonującej prace na podstawie umowy zlecenia lub umowy
o dzieło - pełny, faktyczny czas pracy w roku sprawozdawczym "ze wszystkich umów", należy podać
jako odpowiedni ułamek rocznego czasu pracy.
Przy obliczeniach roczny pełny czas pracy można wyrazić jako liczbę dni roboczych w danym roku
(np. 252 dni). W takim przypadku prawidłowa metodologia wyliczania wskaźnika będzie następująca:
EPC dla umów zlecenie, umów o dzieło:
liczba dni przeznaczonych na realizację umowy/liczba dni roboczych w danym roku
np. Faktyczny czas pracy ze wszystkich umów to 150 godzin, czyli 18,75 dni roboczych (150 godzin/8
godzin). Obliczenie wskaźnika: 18,75 dni/252 dni = 0,07 EPC
Ad. 2.
W przypadku wydatków niekwalifikowalnych nie ma obowiązku dołączania ofert potwierdzających
dokonanie rozeznania rynku.
Ad. 3.
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników kosztorys powinien obejmować wszystkie pozycje
kosztowe znajdujące się w budżecie (np. nabycie środków trwałych, roboty budowlane, usługi, itp.).
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Jeżeli więc wydatek zostanie ujęty w budżecie projektu, powinien zostać ujęty także w dołączonym
kosztorysie.
Pytanie:
Proszę o interpretację / sposób określenia wartości we wskaźniku Wzrost zatrudnienia we
wspieranych przedsiębiorstwach w EPC
Do wypełnienia mamy wartość bazową i wartość docelową. Czy poprawnym będzie:
1.Wstawienie w wartości bazowej 0, a w docelowej ilości nowozatrudnionych pracowników
2.Wstawienie w wartości bazowej średniorocznego zatrudnienia w 2015 r. a w wartości docelowej
sumy wynikającej z ilości osób w 2015 i nowozatrudnionych
3.Jeżeli w 2016 r. miał miejsce wzrost zatrudnienia to dalej okresem bazowym jest 2015 r. czy 2016?
Zgodnie z definicją wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach zasadniczo
jest to wskaźnik „przed-po” oddający cześć wzrostu zatrudnienia, który jest bezpośrednią
konsekwencją realizacji projektu – jego wartość bazowa będzie co do zasady wynosić „0”, zaś wartość
docelowa będzie odzwierciedlać ilość stworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu
(wyrażona w EPC).
Należy mieć jednak na względzie, iż wykazany wzrost miejsc pracy w wyniku realizacji projektu musi
się przyczyniać również do wzrostu miejsc pracy na poziomie całego przedsiębiorstwa (zgodnie
z definicją wskaźnika jeśli łączne zatrudnienie w podmiocie nie wzrasta, jego wartość jest równa zero
– jest to traktowane jako wyrównanie, a nie zwiększenie; zachowane miejsca pracy nie są wliczane) –
co powinno mieć odzwierciedlenie w danych dotyczących zatrudnienia w arkuszach kalkulacyjnych.
Wzrost liczby miejsc pracy u Wnioskodawcy rozumiany jest jako różnica pomiędzy średniorocznym
zatrudnieniem w przedsiębiorstwie za pierwszy pełny rok obrachunkowy po zrealizowaniu projektu
a średniorocznym zatrudnieniem w roku bazowym. Wszelkie wahania (zmniejszenie/zwiększenie)
zatrudnienia w okresie bieżącym powinny zostać wyjaśnione.
Pytanie:
1) Co rozumiemy przez „rozwój sieciowego produktu turystycznego”?
Czy definicja sieciowego produktu turystycznego poniżej jest prawidłowa:
Produkt sieciowy według definicji to „gotowa do sprzedaży pakietowana oferta, opierająca się
o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, punktów obsługi, obiektów, funkcjonująca
jako jedna spójna koncepcja posiadająca wspólny, silny wyróżnik (markę) produktu”.
Produkt sieciowy to innymi słowy zespół usług, przedmiotów, atrakcji obszaru i atmosfery
stworzonej przez ludzi w danym miejscu. Tylko w sytuacji, gdy ludzie są związani z danym obszarem,
są chętni do otwarcia się na innych – jest szansa na stworzenie produktu sieciowego.
2) Ekoinnowacja produktowa jest dla mnie zrozumiała. Jeśli dobrze rozumiem to ma miejsce kiedy
produkt, usługa którą będziemy świadczyć jest innowacyjny w zakresie swojej ekologiczności?
Jak jednak rozumieć ekoinnowacyjność procesową? Czy ma miejsce kiedy sam proces dostarczania
produktu, usługi czyli np. obsługa klienta jest w jakiś sposób ekologicznie innowacyjny?
Czy np. zasilanie komputerów (służących obsłudze, wsparciu klienta) z paneli fotowoltaicznych jest
ekoinnowacją procesową?
Czy oszczędzanie energii przy produkcji produktu, bezpośrednim świadczeniu usługi jest
ekoinnowacją produktową?
3) Jeszcze raz definicja sieciowego produktu turystycznego:
Produkt sieciowy według definicji to „gotowa do sprzedaży pakietowana oferta, opierająca się
o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, punktów obsługi, obiektów, funkcjonująca
jako jedna spójna koncepcja posiadająca wspólny, silny wyróżnik (markę) produktu”.
Produkt sieciowy to innymi słowy zespół usług, przedmiotów, atrakcji obszaru i atmosfery
stworzonej przez ludzi w danym miejscu.
Ad.1.
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w Przewodniku po kryteriach wyboru projektów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5
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Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią
Natura 2000 została podana właściwa definicja „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. Z uwagi na powyższe, należy się posługiwać wskazaną definicją,
a podejmowanie przez Wnioskodawców własnych interpretacji zapisów dokumentacji konkursowej,
może okazać się sprzeczne w stosunku do definicji wskazanej w Przewodniku.
Ad. 2.
Zapisy Przewodnika po kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
na
lata
2014-2020,
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
wskazują szczegółowy opis 2 typów ekoinnowacyjności (produktowej oraz procesowej) wraz
z przykładami.
Ekoinnowacje produktowe – polegające na wprowadzaniu wyrobów lub usług pozwalających na
realizację celów ekologicznych, nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech i/lub
zastosowań, np. zastępowanie środków produkcji materiałami o ulepszonych cechach, np. przyjazne
dla środowiska tworzywa, wprowadzanie produktów o zdecydowanie zmniejszonym poborze energii.
Ekoinnowacje procesowe – polegające na wdrażaniu nowej lub znacznie udoskonalonej metody
produkcji lub dostaw, np. instalacja nowej lub ulepszonej technologii produkcji pozwalającej
ograniczyć ilość odpadów z produkcji, zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność
surowcową, w tym oszczędność wody, zastosowanie technologii mało-i bezodpadowych, w tym
zmniejszenie ilości ścieków, zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie ilości
zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, zastosowanie rozwiązań gwarantujących zmniejszenie
poziomu hałasu, zastosowanie rozwiązań wydłużających cykl życia produktu.
Pytanie:
W przewodniku po kryteriach, w pkt dotyczącym kryterium „miejsca pracy” jest zapis, „Wzrost
liczby miejsc pracy rozumiany jest jako różnica pomiędzy średniorocznym zatrudnieniem w firmie za
pierwszy pełny rok obrachunkowy po zrealizowaniu projektu a średniorocznym zatrudnieniem
w roku bazowym”.
1. Jaki rok bazowy należy przyjąć dla tego wskaźnika – 2015 umożliwiający wyliczenie
średniorocznego zatrudnienia za pełen zamknięty rok, czy 2016 pokazując średnie
zatrudnienie za okres styczeń – wrzesień?
2. Czy w roku bazowym należy wpisać wyliczone średnioroczne zatrudnienie za dany rok, czy
też wpisać „0”
3. Czy w roku docelowym należy wpisać wartość wynikającą z sumy wyliczonego
średniorocznego zatrudnienia za rok bazowy i liczby pełnych etatów tworzonych w rezultacie
projektu, czy też tylko wpisać ilość etatów tworzonych w rezultacie projektu?
Zgodnie z definicją wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach zasadniczo
jest to wskaźnik „przed-po” oddający cześć wzrostu zatrudnienia, który jest bezpośrednią
konsekwencją realizacji projektu – jego wartość bazowa będzie co do zasady wynosić „0”, zaś wartość
docelowa będzie odzwierciedlać ilość stworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu
(wyrażona w EPC).
Należy mieć jednak na względzie, iż wykazany wzrost miejsc pracy w wyniku realizacji projektu musi
się przyczyniać również do wzrostu miejsc pracy na poziomie całego przedsiębiorstwa (zgodnie
z definicją wskaźnika jeśli łączne zatrudnienie w podmiocie nie wzrasta, jego wartość jest równa zero
– jest to traktowane jako wyrównanie, a nie zwiększenie; zachowane miejsca pracy nie są wliczane) –
co powinno mieć odzwierciedlenie w danych dotyczących zatrudnienia w arkuszach kalkulacyjnych.
Wzrost liczby miejsc pracy u Wnioskodawcy rozumiany jest jako różnica pomiędzy średniorocznym
zatrudnieniem w przedsiębiorstwie za pierwszy pełny rok obrachunkowy po zrealizowaniu projektu
a średniorocznym zatrudnieniem w roku bazowym. Wszelkie wahania (zmniejszenie/zwiększenie)
zatrudnienia w okresie bieżącym powinny zostać wyjaśnione.
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Pytanie:
Zapytanie dotyczy obliczania NPV w sytuacji w której beneficjent jest mikroprzedsiębiorstwem.
Pamiętam ze szkolenia, iż w odpowiedzi na pytanie zadane z sali dotyczące konieczności obliczania
NPV dla przedsięwzięcia, w sytuacji gdy wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorca, prowadzący
szkolenie udzielił odpowiedzi, iż w przypadku mikroprzedsiębiorstw przedmiotowa czynność nie jest
wymagana?
Czy w związku z powyższym mogą Państwo przybliżyć podstawę prawną odstąpienia od badania
NPV?
W związku z faktem, iż na podstawie art. 61 ust. 8 Rozporządzenia 1303/2013 przepisy co do operacji
generujących dochód po zakończeniu nie mają zastosowania w przypadku m.in. pomocy dla MŚP gdy
stosuje się limit w zakresie dopuszczalnej intensywności, we wniosku o dofinansowanie w ramach
Działania 1.5 w punkcie III.2 zaleca się powołać na to wyłączenie lub zapisać po prostu „Nie
dotyczy”. Zakres wymaganych danych i prognoz finansowych został przedstawiony we wzorze biznes
planu (wraz z arkuszami kalkulacyjnymi).
Pytanie:
1. Czy dla projektu zgłaszanego do dofinansowania z działania 1.5 należy wykazywać wskaźnik
pokazujący wzrost przychodów firmy w rezultacie realizacji inwestycji?
2. Czy docelową wartość wzrostu przychodów firmy należy pokazywać za pełen obrachunkowy rok
po zakończeniu projektu, czy też można pokazać docelową wartość za trzeci pełen rok
obrachunkowy po zakończeniu realizacji projektu (ostatni rok trwałości inwestycji)?
Wskaźnik dotyczący wzrostu przychodów osiągniętych w wyniku realizacji projektu nie jest
wskaźnikiem obligatoryjnym w przypadku Działania 1.5, jego wybór nie warunkuje również
przyznania punktów w ramach kryteriów różnicujących. Co do roku osiągnięcia wartości docelowej,
to w przypadku wskaźników rezultatu wartość docelowa powinna zostać osiągnięta w okresie roku od
zakończenia realizacji projektu – jednakże w przypadku wskaźników o charakterze finansowym (np.
wzrost przychodów, wzrost eksportu), dopuszczalne jest również uznanie za rok docelowy
któregokolwiek roku w okresie trwałości projektu.
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