Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.4, Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie
atrakcyjności inwestycyjnej województwa
Konkurs nr RPPD.01.04.01-IZ.00-20-001/18
Wybrane pytania i odpowiedzi, które wpłynęły od Wnioskodawców
Pytanie:
Podmiot X ma siedzibę centrali zarejestrowaną w Toruniu ale oddział ma siedzibę
w Białymstoku co jest wpisane w KRS (oddział i jego siedziba). Czy jesteśmy uprawnieni do
ubiegania się o dofinansowanie w ramach tego poddziałania?
Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie w ramach Poddziałania 1.4.1 będą mogły
uzyskać przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terytorium województwa podlaskiego.
Powyższe będzie weryfikowane na podstawie wpisu do KRS na moment złożenia wniosku
oraz na moment udzielenia wsparcia. Przedsiębiorstwa posiadające jedynie oddział na terenie
województwa nie będą uprawnione do wsparcia w ramach przedmiotowego konkursu.
Pytanie:
W dokumentacji konkursu wielokrotnie pojawia się pojęcie Wnioskodawca np. w sekcji
III.4.3 Wniosku o dofinansowanie (i adekwatnie instrukcji). Jak rozumieć to pojęcie
w przypadku gdy projekt składany jest w partnerstwie i mamy Lidera oraz kilku partnerów.
W wyżej wskazanym punkcie Wnioskodawca ma podać wartość pomocy de minimis – czy
dotyczy to tylko Lidera czy też Partnerów? Podobnie jest w przypadku kryteriów np.
innowacyjności – czy powinniśmy wykazać innowacyjność Wnioskodawcy rozumianego
jako Lider czy też konsorcjum?
W przypadku projektów planowanych do realizacji w partnerstwie możliwość udzielenia
pomocy de minimis rozpatrywana będzie z perspektywy każdego podmiotu z osobna.
Ubiegając się o dofinansowanie w niniejszym konkursie, we wniosku o dofinansowanie
należy co do zasady wskazać wartość uzyskanej pomocy de minimis przez Lidera, natomiast
każdy z partnerów powinien przedstawić Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
maksymalna wartość pomocy de minimis, którą jedno przedsiębiorstwo może otrzymywać
przez okres trzech lat kalendarzowych wynosi 200 000 EUR, a w przypadku jednego
przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów – 100
000 EUR.
W trakcie oceny formalno-merytorycznej weryfikowane będzie spełnienie warunków
kryteriów w odniesieniu do całego konsorcjum. Przykładowo w przypadku kryterium
Innowacyjność promowanej oferty, należy się odnieść do innowacyjności/potencjału
eksportowego produktu, a właściwie grup produktów, które będą przedmiotem promocji
w trakcie realizacji projektu.
Pytanie:
W regulaminie znajduje się zapis dotyczący Wnioskodawców na stronie 10. Regulamin
mówi o tym, że Wnioskodawcą, który może otrzymać wsparcie może być jedynie
przedsiębiorstwo z sektora MSP, jednocześnie istnieje zapis, że Wnioskodawcy inni niż

przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie wyłącznie pod warunkiem zapewnienia udziału
przedsiębiorstw i jednocześnie ostatecznym odbiorcą wsparcia są przedsiębiorcy.
Jak rozumieć ten zapis? SZOOP mówi, że podmiotem kwalifikowalnym są też IOB. Czy
IOB jako Lider konsorcjum złożonego z przedsiębiorstw może w takim razie również
otrzymać wsparcie w ramach niniejszego projektu?
Instytucja otoczenia biznesu (IOB) może otrzymać wsparcie w ramach przedmiotowego
konkursu. Zapis dotyczący ograniczenia do sektora MŚP dotyczy tylko grupy
Wnioskodawców „przedsiębiorstwa”, zaś zapis co do Wnioskodawców „innych niż
przedsiębiorstwa” ma na celu wskazanie, iż IOB czy JST realizując projekt muszą zapewnić
w jego realizacji udział przedsiębiorstw, gdyż to przedsiębiorstwa sektora MŚP są właściwą
grupą docelową i ostatecznym odbiorcą wsparcia w ramach Poddziałania 1.4.1 (IOB czy JST
w realizacji tego typu projektów pełnią zazwyczaj przede wszystkim funkcję
organizacyjną/koordynującą). Nie wyklucza to faktu, iż IOB mogą również ponosić koszty
kwalifikowalne w ramach realizacji projektu i otrzymać dofinansowanie na realizację
zaplanowanych zadań.
Pytanie:
Przy kryterium „wpisywanie się projektu w priorytetowe zagraniczne rynki geograficzne”
partnerzy projektu przy wyborze obszarów powinni brać pod uwagę kolumnę „promocja
eksportu” czy którąś z dwóch pozostałych kolumn?
Przy wyborze obszarów priorytetowych w ramach kryterium „wpisywanie się projektu
w priorytetowe zagraniczne rynki geograficzne” należy brać pod uwagę kolumnę Promocja
submarki gospodarczej, tabeli 20 Priorytetowe zagraniczne rynki geograficzne Strategii
Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego.
Pytanie:
Firma planuje wziąć udział w targach, które odbędą się po dniu złożenia wniosku
o dofinansowanie. Czy firma ma możliwość rozliczenia kosztów z tym związanych
poniesionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie np. wynajem stoiska, itp.?
Beneficjent ma możliwość rozliczania wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem konkursu warunkiem jest jednak, iż wydarzenie,
w którym Wnioskodawca ma zamiar wziąć udział, nie może się rozpocząć przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie. Ponadto w przypadku projektów dotyczących udziału
w targach koszty wpisu do katalogu targowego oraz opłata rejestracyjna za udział w targach
muszą zostać poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Pytanie:
1. Czy pojęcie udział w krajowych i zagranicznych targach/wystawach dotyczy także
konferencji w czasie których przedsiębiorstwo posiada swoje stoisko, prezentuje własne
rozwiązania i nawiązuje kontakty biznesowe?
2. Czy kosztem kwalifikowanym jest zakupienie wejściówek na konferencje osobom innym
niż pracownicy firmy, np. Klientowi, który mógłby przedstawić prezentację referencyjną
o wdrożonych rozwiązaniach?
3. Czy istnieje możliwość składania w jednym wniosku o dofinansowanie informacji
dotyczących uczestnictwa w dwóch konferencjach? Czy każda wniosek
o dofinansowanie powinien zostać złożony do każdej konferencji osobno?
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4. Składając wniosek o dofinansowanie np. w I turze (w dniach 26-28 lutego 2018 r.), od
kiedy istnieje możliwość podejmowania kroków związanych z organizacją uczestnictwa
w konferencji, rezerwacji, wstępnych opłat uczestnictwa?
Ad. 1
Jeżeli konferencja nie odbywa się w trakcie imprezy targowej lub wystawienniczej, należy
uznać, iż realizacja projektu stanowi „udział w innych ważnych dla wybranej branży
wydarzeniach o charakterze międzynarodowym – w szczególności udział w seminariach,
kongresach i konferencjach; organizacja pokazów technologii i prezentacji produktów
w zakresie promocji marki produktowej”.
Ad. 2
Podstawą oceny kwalifikowalności kosztów w przypadku tego rodzaju wydarzeń będzie
wykazanie zasadności, racjonalności i niezbędności poniesienia danego wydatku do realizacji
celów projektu.
Ad. 3
Tak, dopuszczalne jest zarówno złożenie dwóch oddzielnych wniosków, jak i ujęcie
w jednym wniosku dwóch wydarzeń, w których Wnioskodawca zamierza wziąć udział.
Ad. 4
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu warunkiem jest, że wydarzenie, w którym
Wnioskodawca ma zamiar wziąć udział, nie może się rozpocząć przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że istnieje możliwość podejmowania kroków
związanych z organizacją wydarzenia nawet przed dniem złożenia wniosku. Jeżeli natomiast
Wnioskodawca ma zamiar oczekiwać na rozstrzygnięcie konkursu przed podjęciem tych
kroków, orientacyjny termin rozstrzygnięcia I rundy konkursu to kwiecień br. (terminy
rozstrzygnięcia kolejnych rund również zostały określone w Regulaminie konkursu).
Pytanie:
Czy w przypadku gdy instytucja otoczenia biznesu (IOB) będzie beneficjentem (liderem
projektu partnerskiego), a ostatecznymi odbiorcami wsparcia będą MŚP (partnerzy
projektu) to czy jako wkład własny beneficjenta rozumiany będzie wkład własny wnoszony
przez partnerów (MŚP) np. pokrycie faktur związanych z noclegiem, transportem, czy
przygotowaniem zabudowy stoiska.
W przypadku realizacji projektu partnerskiego zakres zadań poszczególnych podmiotów
(Lidera, partnerów), zasady rozliczeń pomiędzy Liderem a pozostałymi członkami
porozumienia, jak również koszty, które ponoszą poszczególne podmioty, powinny wynikać
z zawartego porozumienia/umowy o partnerstwie (umożliwiając tym samym określenie
wartości dofinansowania udzielanego każdemu z podmiotów). Wkład własny powinien zostać
zabezpieczony przez Beneficjenta, niemniej jednak w przypadku projektów partnerskich
może on pochodzić od partnerów. Poziom/wysokość wkładu własnego wnoszonego przez
poszczególne podmioty wynika z ustaleń między stronami porozumienia/umowy
o partnerstwie.
Pytanie:
1. Czy w ramach kryterium „3. Wpisywanie się projektu w priorytetowe zagraniczne rynki
geograficzne” wnioskodawca uczestniczący w targach międzynarodowych na terenie
Polski na których obecni są przedstawiciele z krajów które zostały wskazane jako
priorytetowe również otrzyma 10 punktów?
2. W jaki sposób będzie oceniana komplementarność z programem Polska Wschodnia,
który od zeszłego roku jest realizowany w formule jednoetapowej? Czy posiadanie
strategii inwestycyjnej dotyczącą działalności przedsiębiorstwa w ramach działania 1.2
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Internacjonalizacja, która Beneficjent planuje złożyć w konkursie planowanym przez
PARP na luty-marzec.2018 powoduje przyznanie 5 punktów w ramach kryterium? Co
ma być potwierdzeniem posiadania strategii? Czy strategia i model biznesowy (nazwa
dokumentu wg PARP) to dokumenty tożsame?
Ad. 1
W ramach kryterium merytorycznego szczegółowego nr 3 „Wpisywanie się projektu
w priorytetowe zagraniczne rynki geograficzne” Wnioskodawca uzyska punkty tylko
w sytuacji, gdy projekt przyczyni się do promocji i nawiązania relacji gospodarczych na
wymienionych w kolumnie Promocja submarki gospodarczej rynkach. Zgodnie ze Strategią
Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego wskazane rynki rozumiane są jako
kierunki geograficzne, które należy wiązać z grupami docelowymi działań promocji
gospodarczej Województwa Podlaskiego. W związku z tym Wnioskodawca uczestniczący
w targach międzynarodowych na terenie Polski, na których obecni są przedstawiciele
z krajów, które zostały wskazane jako priorytetowe nie otrzyma punktów w ramach tego
kryterium – chyba że Wnioskodawca w sposób wiarygodny wykaże w jaki sposób realizacja
projektu przyczyni się do nawiązywania relacji gospodarczych na tych rynkach (przykładowo
organizacja dodatkowych spotkań B2B, zadeklarowanie we wskaźnikach zawarcia
kontraktów handlowych z firmami z tych krajów itp.).
Ad. 2
Punkty w ramach kryterium „Komplementarność projektu z Programem Operacyjnym Polska
Wschodnia” będą przyznawane za fakt posiadania strategii (modelu biznesowego)
opracowanej w ramach/na potrzeby Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP PO PW. Zgodnie
z Przewodnikiem po kryteriach wyboru projektów w ramach Poddziałania 1.4.1
związek/komplementarność przedmiotowego projektu należy wykazać i opisać w pkt IV.7
Komplementarność wniosku o dofinansowanie – należy wskazać numer projektu
realizowanego/zrealizowanego w ramach Działania 1.2, jego tytuł, wartość, stan
zaawansowania jego realizacji oraz wiarygodne uzasadnienie umożliwiające potwierdzenie
spełnienia
warunków
kryterium.
Wnioskodawca
może
również
informację
o komplementarności opisać szerzej w Konspekcie. Nazwa dokumentu strategia
inwestycyjna/model biznesowy będą traktowane tożsamo.
Pytanie:
Czy w ramach projektu RPOWP celem promocji przedsiębiorczości województwa
podlaskiego może z programu korzystać grupa firm składająca się z firmy handlowej oraz
firmy produkcyjnej?
Firma produkcyjna ma innowacyjne produkty ale nie ma umiejętności sprzedażowych.
Firma handlowa z kolei, ma know how sprzedaży (za granicę) i przy skorzystaniu ze
srodków na promocję może sprzedawać więcej wyrobów firmy produkcyjnej. Skorzystać
mogą wszyscy.
Obie firmy działają na Podlasiu. Obie firmy ze sobą współpracują od lat.
Zrozumiałym jest dla mnie, że firma produkcyjna może startować do konkursu
samodzielnie, ale czy firma handlowa w grupie z firmą produkcyjną może przystąpić do
konkursu.
Pytanie jest proste i wynika z faktu, że firma produkcyjna sama nie przystąpi do konkursu.
Z kolei sama firma handlowa do konkursu przystąpić nie może.
Obie sprzedają produkty innowacyjne (jedna specjalizuje się w produkcji, druga
w sprzedaży zagranicznej), na które jest i będzie zapotrzebowanie, które promuje woj.
podlaskie, zwiększa promocję regionu, zatrudnienie, itd. Jednak właściwa przewaga jest po
wykorzystaniu specjalizacji obu firm, a nie każdej oddzielnie.
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Należy mieć na względzie, iż każdy z partnerów musi „wnieść” do projektu co najmniej
zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Udział każdego z przedsiębiorstw
w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego.
Ponadto zgodnie z Regulaminem pomoc w ramach konkursu nie może być udzielona na
realizację projektu dotyczącego wyłącznie działalności handlowej (handlu obcymi wyrobami
lub obcymi usługami). Przy zachowaniu powyższych wymogów projekt może być
realizowany w formule wskazanej w zapytaniu.
W przypadku realizacji projektu partnerskiego zakres zadań poszczególnych podmiotów,
zasady rozliczeń pomiędzy nimi, jak również koszty, które ponoszą poszczególne podmioty,
powinny wynikać z zawartego porozumienia/umowy o partnerstwie (umożliwiając określenie
kwoty dofinansowania udzielonego każdemu w podmiotów).
Pytanie:
1. Czy poziom dofinansowania dla wnioskodawcy, będącego organizatorem targów/
wystawy na terenie województwa podlaskiego wynosi 85%? Czy jest on uzależniony od
wielkości przedsiębiorstw biorących udział w targach/ wystawie?
2. Jak ma się zapis „wsparcie w ramach niniejszego konkursu mogą otrzymać jedynie
mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa… posiadające siedzibę na terenie województwa
podlaskiego” do zapisu„ organizacji zbiorowych wystaw na terenie województwa
podlaskiego ukierunkowanych na przyjęcie wizyt potencjalnych zagranicznych
partnerów handlowych”? Skoro wsparcie kierowane jest do przedsiębiorców
z województwa podlaskiego, to koszty związane z przedsiębiorcami spoza regionu i/ lub
z zagranicy są kosztami niekwalifikowalnymi?
3. Czy w ramach dwudniowych targów/ wystaw kosztem kwalifikowalnym będzie
sfinansowanie kosztów przejazdu/ przewozu stoiska wystawowego, noclegów,
wyżywienia itp.? Czy jedynie koszty zawarte w regulaminie w kategorii kosztów
obejmujących organizację zbiorowych wystaw na terenie województwa podlaskiego?
4. Jak będzie oceniania innowacyjność promowanej oferty (kryterium merytorycznodopuszczające szczególne) w przypadku IOB organizującej targi/ wystawę?
5. Czy partnerstwo (kryterium merytoryczne szczegółowe różnicujące) w przypadku
organizacji targów/ wystawy musi zostać zapewnione na etapie WoD podpisanymi
listami intencyjnymi/ porozumieniami uczestnictwa?
Ad. 1
Poziom dofinansowania uzależniony jest od statusu/wielkości podmiotu/podmiotów
realizujących projekt. Poziom dofinansowania rozpatrywany będzie z perspektywy każdego
podmiotu partycypującego w kosztach projektu z osobna.
Ad. 2
Zapis „wsparcie w ramach niniejszego konkursu mogą otrzymać jedynie mikro-, małe
i średnie przedsiębiorstwa (…) posiadające siedzibę na terenie województwa podlaskiego”
dotyczy podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach niniejszego
konkursu. Oznacza to, iż wnioskującym o dofinansowanie nie może być podmiot posiadający
siedzibę na terytorium innego województwa niż podlaskie, a w przypadku osoby fizycznej –
główne miejsce prowadzenia działalności nie może znajdować się na terytorium innego
województwa. Zgodnie z powyższym o dofinansowanie kosztów dotyczących organizacji
danego wydarzenia, w tym przyjęcia wizyt potencjalnych zagranicznych partnerów
handlowych nie mogą ubiegać się podmioty spoza województwa podlaskiego. Koszty
poniesione przez przedsiębiorców/podmioty spoza regionu lub z zagranicy są kosztami
niekwalifikowalnymi.
Zapis „(…) ukierunkowanych na przyjęcie wizyt potencjalnych zagranicznych partnerów
handlowych” ma na celu podkreślenie, iż konieczne jest zapewnienie międzynarodowego
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charakteru wydarzenia – promowanie oferty podlaskich firm, ale adresowanie tej promocji do
odbiorców zagranicznych.
Ad. 3
Podstawą oceny kwalifikowalności kosztów będzie wykazanie zasadności, racjonalności
i niezbędności poniesienia danego wydatku do realizacji celów projektu. Przede wszystkim
należy mieć na względzie, iż koszty kwalifikowalne w ramach realizacji projektu mogą być
ponoszone wyłącznie przez Beneficjenta – w tym przypadku przez organizatora targów,
a w przypadku realizacji projektu w formule partnerskiej – organizatora oraz partnerów
projektu.
Ad. 4
Innowacyjność promowanej oferty oceniana w ramach kryterium merytorycznodopuszczającego szczególnego w przypadku podmiotu organizującego targi/wystawę będzie
weryfikowana na podstawie przedstawionych przez Wnioskodawcę informacji o grupie
podmiotów, do których skierowane będzie wydarzenie, jaki będzie cel takiego wydarzenia,
jakie innowacyjne rozwiązania, technologie, produkty będą prezentowane na danym
wydarzeniu. W przypadku realizacji projektu w formule partnerskiej będą to informacje co do
oferty posiadanej przez przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie. W innym przypadku –
wszelkie informacje uwiarygadniające, iż organizator dobierając uczestników weźmie pod
uwagę aspekt innowacyjności i potencjału eksportowego ich oferty.
Ad. 5
Kryterium weryfikowane będzie na podstawie informacji zawartych we wniosku
o dofinansowanie oraz załącznikach. Podstawą do przyznania punktów w ramach kryterium
Partnerstwo będzie w szczególności zadeklarowana wartość docelowa wskaźnika „Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)”, który jest wskaźnikiem obligatoryjnym
w przypadku projektów ubiegających się o wsparcie w ramach niniejszego konkursu. Należy
pamiętać, iż wybór przedmiotowego wskaźnika będzie podlegał monitorowaniu i musi zostać
osiągnięty.
Na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie ma obowiązku przedkładania listów
intencyjnych, a także porozumień między organizatorem a uczestnikiem targów/wystawy –
chyba że projekt będzie realizowany w formule partnerskiej, wówczas na etapie składania
wniosku wymagana jest umowa/porozumienie o partnerstwie.
Pytanie:
1. Zgodnie z regulaminem przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie na maksymalnie 2
wydarzenia. Czy w momencie zawarcia umowy partnerskiej nadal dofinansowanie jest
udzielane na 2 wydarzenia (Lider i Partner muszą się "podzielić" wydarzeniami)? Czy
może Lider ma wsparcie na 2 wydarzenia, zaś Partner na kolejne 2?
2. W regulaminie jest informacja, że jeśli wydarzenia są na terenie Polski, maksymalna
kwota dofinansowania sięga 50 000 zł, zaś jeśli wydarzenia są za granicą kwota rośnie
do 100 000 zł. Co w momencie, gdy jedno wydarzenie jest na terenie kraju, drugie zaś
poza granicami? Chodzi o kwestię maksymalnej kwoty dofinansowania?
3. Firma chciałaby wpisać w projekcie 2 wydarzenia (targi), w których nasi pracownicy
wzięliby udział, ale jednocześnie chcielibyśmy sami zorganizować konferencję
w Białymstoku, która miałaby na celu promocję przedsiębiorczości lokalnych
przedsiębiorców. Czy jest taka możliwość?
Ad. 1
Zapis w Regulaminie konkursu brzmi „Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie
maksymalnie na dwa wydarzenia”, zatem każde z przedsiębiorstw może wziąć udział
w dwóch wydarzeniach.

-6-

Ad. 2
W takiej sytuacji maksymalna kwota wsparcia na jeden podmiot to 100 tys. zł, przy
zachowaniu jednak limitu 50 tys. zł wsparcia na wyjazd na wydarzenie odbywające się
w kraju.
Ad. 3
Ilość wydarzeń, w których może wziąć udział jedno przedsiębiorstwo ograniczono do dwóch
wydarzeń w jednym roku kalendarzowym, tak więc wsparcie wszystkich trzech wydarzeń
(jak wynika z zapytania) nie jest możliwe.
Pytanie:
1. Czy w ramach wydatków związanych z kosztami podróży istnieje możliwość
zakwalifikowania i późniejszego rozliczenia kosztów związanych z zakupem paliwa na
fakturę. Dodatkowo wydatek ten jeśli może zostać zakwalifikowany nasuwa kolejne
pytanie związane ze zgodnością poniesienia tego wydatku zgodnie z "Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020". Załóżmy, iż osoby podróżujące na targi zakupią paliwo na 3 różnych
stacjach w wysokości 400 zł każdy zakup. Kwota nie przekroczy więc 20 000 zł. Czy
w takim przypadku Wnioskodawca jest zobligowany do przeprowadzenia szacowania
ww. kosztów oraz czy powinien przeprowadzić rozeznanie rynku w tym zakresie?
2. Zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" przedsiębiorca planujący
wydatek przekraczający 20 tys. zł powinien przeprowadzić szacowanie oraz Rozeznanie
rynku. Czy do postępowania zgodnie z tymi wytycznymi zobowiązany jest przedsiębiorca
planujący udział jako wystawca w imprezie targowej, który planuje zakup usług
bezpośrednio od organizatora targów w postaci wynajęcia powierzchni wystawienniczej,
opłaty rejestracyjnej, wpisu do katalogu targowego oraz zakupu usług w zakresie
obsługi technicznej? Z góry wiadomo, że organizator tych targów jest jedynym
podmiotem uprawnionym do zaoferowania tego typu usług na organizowanej przez
siebie imprezie.
Ad. 1
W ramach wydatków związanych z kosztami podróży istnieje możliwość zakwalifikowania
kosztów związanych z zakupem paliwa – jeżeli jest to koszt niezbędny do realizacji celów
projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu – jak również jest zgodny
z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zasadami należytego zarządzania finansami oraz
praktykami Beneficjenta (polityka rachunkowości). Zgodnie z obowiązującymi zasadami
rozliczania samochodów użytkowanych w przedsiębiorstwie jeśli podróż służbowa jest
realizowana za pomocą firmowego samochodu, wtedy takie wydatki są bezpośrednio
ujmowane w kosztach, z kolei w przypadku prywatnego pojazdu należącego do
przedsiębiorcy wydatki eksploatacyjne trzeba rozliczyć na podstawie tzw. kilometrówki, czyli
ewidencji przebiegu pojazdu.
Przy taki niskich kosztach, jeżeli nie istnieje żadne prawdopodobieństwo, że koszty podróży
przekroczą kwotę 20 000 zł, dokumentowanie szacowania nie jest zasadne – należy jednak
zawsze pamiętać o konieczności ponoszenia wydatków w sposób przejrzysty, racjonalny
i efektywny.
Ad. 2
W przypadku gdy istnieje tylko jeden podmiot (organizator targów), który może świadczyć
tego rodzaju usługi w ramach organizowanej imprezy targowej (zgodnie z dostępnym dla
uczestników cennikiem), nie istnieje zasadność dokumentowania szacowania oraz procedury
-7-

rozeznania rynku. Należy jednak mieć na względzie, iż w przypadku innego rodzaju kosztów
(np. usługi transportu eksponatów na teren wydarzenia), gdzie istnieją różne podmioty
świadczące tego rodzaju usługi, szacowanie oraz postępowanie należy przeprowadzić zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.
Pytanie
Czy do kosztów podróży służbowej można zakwalifikować koszty diet, noclegów itd.
dotyczących właścicieli firm, wspólników spółek jawnych, cywilnych.
Jeśli nie proszę o uwzględnienie tych kosztów w katalogu wydatków kwalifikowalnych.
Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach kosztów podróży służbowej (transportu),
zakwaterowania i ubezpieczenia, w tym diet, noclegów i przejazdów można zakwalifikować
wydatki osób będących pracownikami określonymi na podstawie Art. 2 Kodeksu pracy,
zgodnie z którym: „pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę”. W związku z zasadnością
reprezentacji przedsiębiorstwa przez właściciela/wspólnika spółki osobowej na
targach/wystawach, IOK dopuszcza jednak uwzględnienie w kosztach kwalifikowalnych
projektu również wydatków związanych z udziałem w tych wydarzeniach właścicieli
jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wspólników spółek osobowych (przy
zachowaniu limitu maksymalnie 3 osób reprezentujących dany podmiot).
Pytanie
Mam pytanie odnośnie zapisu w regulaminie: Pomoc w ramach konkursu nie może być
udzielona na realizację projektu dotyczącego wyłącznie działalności handlowej (handlu
obcymi wyrobami lub obcymi usługami). Jesteśmy firmą, która owszem kupuje towary
z zagranicy i je sprzedaje, ale również zajmujemy się produkcją kabli i głośników pod
własną marką. Nasza produkcja polega na zamawianiu u poddostawcy w Polsce towaru,
który potem brandujemy. Jest to surowiec (przewód), na podstawie, którego robimy sami,
ręcznie pod własną marką kable konfekcjonowane. Surowiec , który otrzymujemy, jest już
oznaczony naszym logiem (marką). Jeżeli chodzi o głośniki, są one produkowane
w Chinach, oznaczone naszym logiem (marką). Czy w tym przypadku nie jest to tylko
działalność handlowa? Czy w takim wypadku możemy się starać o dofinansowanie do
targów?
Zgodnie z Regulaminem konkursu pomoc w ramach konkursu nie może być udzielona na
realizację projektu dotyczącego wyłącznie działalności handlowej (handlu obcymi wyrobami
lub obcymi usługami). Wykluczenie obejmuje przykładowo pośredników handlowych,
sprzedawców, dystrybutorów – wskazując tym samym, że wsparcie adresowane jest do
producentów: wytwórców czy bezpośrednich wykonawców usług. Wobec braku dedykowanej
dla konkursu definicji producenta należy odwołać się do powszechnie obowiązującego prawa
i praktyki gospodarczej.
Producent wg ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów „to
przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu produktu albo każdą inną
osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając
swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie (…) i tym samym
bierze za dany produkt odpowiedzialność. Producent może zlecić fizyczną produkcję
podmiotowi zewnętrznemu i nadal będzie pozostawał producentem tego produktu, o ile
produkcja jest realizowana na jego zlecenie, wg jego projektu, pod jego marką, znakiem
firmowym i bierze za ten produkt odpowiedzialność. W związku z powyższym, firma
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ubiegająca się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu może przystąpić do
konkursu, jednakże powinna dokładnie opisać swoją rolę w procesie produkcyjnym oraz
posiadane prawa ochronne na znak towarowy.
Pytanie
1. Czy jako misję zagraniczną można uznać spotkanie biznesowe organizowane w siedzibie
potencjalnego kontrahenta lub w miejscu neutralnym (np. sala konferencyjna) niezwiązane
z żadnym wydarzeniem targowym? Spotkania będą organizowane z podmiotami, z którymi
nawiązano kontakt w wyniku udziału firmy w imprezach targowych w latach poprzednich.
Założenie: Wnioskodawca udaje się samochodem lub samolotem do Niemiec. Tam ma już
umówione każdego dnia np. 3-4 spotkania w różnych miejscach. Na spotkaniach
przedstawiciele firmy prezentują ofertę firmy pod kątem produktów oraz usług, omawiane
są możliwości, warunki oraz charakter przyszłej współpracy.
Efektem spotkań będą co najmniej listy intencyjne.
2. Jeżeli ww. spotkania biznesowe będą rozumiane, jako misje gospodarcze i wezmą w niej
udział przedstawiciele kontrahenta z Niemiec oraz przedstawiciele wnioskodawcy z Polski
(łącznie z 2 krajów), to czy zostanie spełniony warunek wskazany na stronie 14
Przewodnika po kryteriach:"W przypadku wizyt studyjnych i misji gospodarczych
wymagany jest natomiast udział przedstawicieli, z co najmniej 2 krajów. Uczestnictwo
przedstawicieli innych państw w wybranych wydarzeniach jest założeniem niniejszego
konkursu, w związku z tym w sytuacji nie spełnienie tego warunku projekt zostaje
rozpatrzony negatywnie".
Ad. 1
Na poziomie dokumentacji konkursowej nie ustalono definicji misji gospodarczej ani
sztywnych warunków brzegowych dla parametrów misji. Zasadniczo jednak misja
gospodarcza to służbowy wyjazd zagraniczny przedstawicieli firmy, którego głównym celem
jest udział w zorganizowanych spotkaniach branżowych lub bezpośrednich z potencjalnymi
parterami handlowymi. Misje mają również na celu zapoznanie się z naturalnym otoczeniem
biznesowym i prawnym rynku docelowego. Misja gospodarcza to wyjazd, który może być
połączony z udziałem przedsiębiorcy w targach w charakterze wystawcy bądź jako osoby
odwiedzającej (nie jest to jednak warunek obligatoryjny).
Ad. 2
Biorąc pod uwagę przedstawione w zapytaniu założenia, kryterium dotyczące
międzynarodowego charakteru wydarzenia zostanie spełnione.
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