
Pytanie 1 

Kiedy powinny zostać opracowane i zakończone wyniki prac B+R, których elementy będą 

wykorzystywane w ramach projektu, aby uzyskać stosowne punkty w stosunku do terminu 

złożenia wniosku o dotację? 

 

Odpowiedź: 

W przypadku, jeśli projekt dotyczy wdrożenia wyników przeprowadzonych samodzielnie 

przez Wnioskodawcę prac B+R, aby warunek punktowy został spełniony, Wnioskodawca 

musi na dzień złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy wykazać w dokumentacji 

aplikacyjnej, że w ramach realizacji projektu wykorzystane zostaną wyniki zakończonych 

prac B+R, zrealizowanych wcześniej samodzielnie przez przedsiębiorcę. 

 

W odniesieniu do sytuacji, kiedy projekt dotyczy wdrożenia wyników prac B+R 

przeprowadzonych na zlecenie przedsiębiorcy, aby projekt otrzymał punkty za spełnienie 

powyższego warunku, Wnioskodawca, na dzień złożenia pisemnego wniosku o przyznanie 

pomocy musi posiadać wyniki zakończonych prac B+R, przeprowadzonych na jego zlecenie.  

 

W nawiązaniu do projektów dotyczących wdrożenia wyników prac B+R, które zostaną 

zakupione w ramach realizacji inwestycji (w ramach kategorii wartości niematerialne 

i prawne), projekt otrzyma punkty za zrealizowanie powyższego warunku, jeżeli 

Wnioskodawca dokona tego zakupu w okresie kwalifikowalności wydatków, czyli nie 

wcześniej, niż w dniu następnym po dniu złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy. 

W przypadku zakupu gotowych wyników prac B+R (czyli takich które nie zostały 

zrealizowane samodzielnie przez Wnioskodawcę lub przeprowadzone na jego zlecenie) 

przed złożeniem pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, projekt zostanie uznany 

za rozpoczęty. W takiej sytuacji doszłoby do zniweczenia efektu zachęty. 

 

Pytanie 2 

Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca deklaruje spełnienie warunku „projekt dotyczy 

wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzonych na zlecenie przedsiębiorcy”, 

to automatycznie dochodzi do „niweczenia efektu zachęty” i dotacja nie może być udzielona?  

 

Odpowiedź: 

W przypadku, kiedy Wnioskodawca deklaruje spełnienie wymogu wdrożenia wyników prac 

B+R przeprowadzonych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie, nie dochodzi 

do zniweczenia efektu zachęty. Niespełnienie efektu zachęty, o którym jest mowa w art. 6 

Rozporządzenia Komisji nr 651/2014 dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorca zakupi 

na rynku od podmiotu zewnętrznego gotowe do wdrożenia wyniki prac B+R przed złożeniem 

pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, ponieważ ich zakup nastąpił w konkretnym celu, 

jakim jest realizacja nowej inwestycji. Taki wydatek należy uznać za rozpoczęcie prac 

w rozumieniu art. 2, pkt 23 ww. rozporządzenia. Spowoduje to odrzucenie projektu. 

 

Pytanie 3  

Czy uznany zostanie za spełniony wymóg „posiadania prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele realizacji projektu” w przypadku, gdy wnioskodawca planuje 

inwestycję na działce dzierżawionej i na moment składania dokumentacji aplikacyjnej 

posiadał będzie umowę przyrzeczenia dzierżawy działki? Jednocześnie nadmieniam, że na 

dzień rozpoczęcia realizacji projektu lub na dzień podpisania umowy o dofinansowanie 



(w zależności od tego co nastąpi pierwsze) Wnioskodawca posiadał będzie umowę 

dzierżawy działki. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPZP.01.05.00-IZ.00-32-005/18 (Rozdział 1.2, pkt 

9), Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu na okres do zakończenia okresu 

trwałości projektu.  

W ocenie IZ RPO WZ, niezależnie od warunków zawartych w Umowie przyrzeczenia 

dzierżawy, o której mowa w zapytaniu umowa taka nie zapewnia posiadania prawa 

do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu, co spełnione mogłoby być np. 

w razie posiadania umowy dzierżawy. Z uwagi na konieczność posiadania tego prawa 

na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie bez znaczenia należy uznać fakt jego 

uzyskania w okresie późniejszym (na dzień rozpoczęcia realizacji bądź na dzień zawarcia 

umowy o dofinansowanie). 

Na marginesie należy wskazać, iż wyjątkiem od ww. warunku jest przypadek projektu, 

w którym wnioskodawca planuje nabycie nieruchomość. Wówczas IZ RPO WZ dopuszcza 

warunkowo dostarczenie dokumentów zezwalających na realizację inwestycji (załączniki 

nr 4), a tym samym potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

realizacji projektu w późniejszym okresie, jednak nie później niż w ciągu 12 miesięcy 

od podpisania umowy o dofinansowanie. (Regulamin konkursu, rozdział 5, pkt 6). 

 

Pytanie 4  

Czy przedsięwzięcie polegające na wykończeniu budynku (który jest obecnie na etapie 

budowy – od marca 2018 r.) oraz zakupie linii technologicznej spełnia efekt zachęty? 

 

Odpowiedź: 

Efekt zachęty, zdefiniowany w art. 6 Rozporządzenia Komisji 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 stanowi, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli 

Wnioskodawca złożył do danego państwa członkowskiego pisemny wniosek o przyznanie 

pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. Z preambuły 

do powyższego rozporządzenia wynika także, że pomoc jest niezbędna w sytuacji, w której 

stanowi impuls do podjęcia działań, związanych z realizacją projektu i nie powinna być 
udzielana na działalność, która i tak byłaby prowadzona, nawet w przypadku nieotrzymania 

pomocy. 

Natomiast zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, Rozdział 3, ust. 3.1, pkt 1-3, 

rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej w dniu następującym po dniu 

złożenia w IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.  

Rozpoczęcie realizacji projektu przed lub w dniu złożenia pisemnego wniosku o przyznanie 

pomocy, w tym w szczególności zaciągnięcie prawnie wiążącego zobowiązania bądź 
poniesienie jakichkolwiek wydatków związanych z projektem spowoduje, że projekt zostanie 

odrzucony.  

Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć podjęcie jakichkolwiek działań  

w ramach projektu, niebędących rozpoczęciem prac, w tym zakup gruntu, lub rozpoczęcie 

prac w ramach projektu, w zależności od tego co nastąpi najpierw, natomiast przez 

rozpoczęcie prac należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją 

objętą projektem lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń 



lub inne zobowiązanie, które powoduje, że inwestycja staje się nieodwracalna, w zależności 

od tego co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych nie uznaje się 

za rozpoczęcie prac. 

Odnosząc się do istoty zapytania w opinii IZ RPO WZ, na podstawie informacji, zawartych 

w wiadomości z 15 listopada br. należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy jednym z elementów 

przedmiotu projektu będą wydatki dotyczące robót i materiałów budowlanych związanych 

z budynkiem, którego budowa została rozpoczęta przed dniem lub w dniu złożenia 

pisemnego wniosku o przyznanie pomocy do IZ RPO WZ, efekt zachęty nie zostanie 

zachowany. Tym samym projekt uzyska negatywną ocenę w trakcie prac Komisji Oceny 

Projektów na etapie oceny wstępnej. Powyższe wynika z faktu, iż planowane przez 

przedsiębiorcę kolejne fazy inwestycji stanowią integralną część tego samego, jednego 

projektu, obejmującego swoim zakresem całokształt przyszłych, planowanych działań. Każde 

z tych działań warunkuje realizację całego przedsięwzięcia. W związku z tym 

za nieprawidłowy należałoby uznać zamiar wyodrębnienia prac, związanych z wykończeniem 

obiektu, pozostającego aktualnie w budowie, jako oddzielnego projektu, ujętego 

w przewidywanym do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Pytanie 5 

Czy w ramach naboru wniosków nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-005/18 o dofinansowanie może 

ubiegać się przedsiębiorstwo należące do sektora MŚP na realizację inwestycji dotyczącej 

przetwórstwa rybnego, w wyniku realizacji której wybudowany zostanie zakład produkcyjny 

oraz zakupione zostaną maszyny i urządzenia w oparciu o które przetwarzane będą ryby?  

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu RPZP.01.05.00-IZ.00-32-005/18 (Rozdział 1.3, pkt 

5) możliwe jest ubieganie się o wsparcie realizacji projektów z zakresu przetwórstwa 

produktów rolnych, w wyniku którego powstaje produkt rolny będący również produktem 

zawartym w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pod warunkiem, 

że wnioskodawca złoży oświadczenie wskazujące, że nie otrzymał dofinansowania, 

nie ubiega się i nie będzie ubiegał się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) na realizację projektu, którego przedmiot określony 

został we wniosku o dofinansowanie składanym w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

Niemniej jednak wcześniejsze zapisy regulaminu, tj. zawarte w rozdziale 1.3, pkt 2 lit. b 

wskazują, że pomoc publiczna w ramach naboru nie może być udzielona w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów 

rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 

i nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. U. L 354 

z 28.12.2013 ze zm.). Rozporządzenie nr 1379/2013 w art. 5 lit. d definiuje "sektor 

rybołówstwa i akwakultury" jako sektor gospodarki, który obejmuje wszelką działalność 
związaną z produkcją i przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub akwakultury oraz 

obrotem nimi. W załączniku nr I do ww. rozporządzenia wymienione zostały: 

- produkty rybołówstwa – organizmy wodne pochodzące z dowolnej działalności połowowej 

lub otrzymywane z nich produkty (art. 5 lit. a rozporządzenia nr 1379/2013); 

- produkty akwakultury – organizmy wodne na dowolnym etapie ich cyklu życia, pochodzące 

z dowolnej działalności w zakresie akwakultury lub otrzymywane z nich produkty (art. 5 lit. b 

rozporządzenia nr 1379/2013). 



Mając to na względzie, na podstawie opisu zawartego w zapytaniu z dnia 7 grudnia 2018 r. 

w opinii IZ RPO WZ przedsięwzięcie polegające na realizacji inwestycji dotyczącej 

przetwórstwa rybnego, w wyniku realizacji której wybudowanych zostanie zakład produkcyjny 

oraz zakupione zostaną maszyny do przetwarzania ryb nie kwalifikuje się do dofinansowania 

w ramach naboru nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-005/18, nawet wówczas, gdy Wnioskodawca 

oświadczy, że nie otrzymał ani nie ubiega się o dofinansowanie z PO RYBY 2014-2020. 

 

Pytanie 6 

Czy będąc przedsiębiorcą z województwa warmińsko-mazurskiego mam szansę otrzymać 
dotację na rozwój przemysłu rolno-spożywczego? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu dofinansowanie udzielane będzie projektom 

o charakterze: 

- stacjonarnym, tj. projektom, dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji. Lokalizacja 

projektu musi znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego.  

W takim przypadku siedziba przedsiębiorcy może znajdować się poza terenem 

województwa zachodniopomorskiego. Jednocześnie należy pamiętać, że Wnioskodawca, 

składając wniosek o dofinansowanie, musi posiadać prawo do dysponowania 

nieruchomością (np. własność, dzierżawa), na terenie której będzie realizowany projekt. 

Wymóg ten nie dotyczy sytuacji, w których Wnioskodawca dopiero planuje zakup 

nieruchomości w ramach realizowanego projektu. 

- niestacjonarnym, w ramach których nabywane są maszyny urządzenia, oprogramowanie 

itp., które ze względu na swoją specyfikę nie są instalowane na stałe, a zatem nie jest 

możliwe określenie lokalizacji inwestycji lub, które będą wykorzystywane przez 

wnioskodawcę w działalności poza siedzibą/zakładem wnioskodawcy znajdującym się 

na terenie województwa, przy czym wymagane jest, by wnioskodawca posiadał siedzibę 

na terenie województwa zachodniopomorskiego.  

Zgodnie z powyższym, możliwe jest dofinansowanie projektu, który nie będzie posiadał 

konkretnej lokalizacji. W takiej sytuacji przedsiębiorca musi posiadać jednak siedzibę firmy 

na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

Podsumowując, jeżeli Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, posiadającym siedzibę firmy 

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, to może ubiegać się o dofinansowanie 

projektu, który będzie zlokalizowany w konkretnym miejscu na terenie województwa 

zachodniopomorskiego. 

W nawiązaniu do drugiej części zapytania, z uwagi na brak podania szczegółowych 

informacji, dotyczących przedmiotu i charakteru planowanego przedsięwzięcia, nie ma 

możliwości udzielenia jednoznacznej odpowiedzi. 

Zwraca się jednocześnie uwagę, że w ramach niniejszego konkursu przewidziano możliwość 
dofinansowania projektów, dotyczących Nowoczesnego przetwórstwa rolno-spożywczego.  

Informacje, dotyczące zakresu ww. branży można znaleźć  tutaj (załącznik nr 5, str. 34-35). 

Należy jednak mieć na uwadze pewne ograniczenia, dotyczące wsparcia w tej branży.  

Zgodnie z zapisami regulaminu niniejszego konkursu, z dofinansowania jest wykluczona 

działalność, związana z: 

- produkcją podstawową produktów rolnych, rozumianą jako wykonywanie 

w gospodarstwach czynności, niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub 

roślinnych do pierwszej sprzedaży albo wytwarzanie płodów ziemi i produktów, 



pochodzących z chowu zwierząt, bez poddawania ich jakiemukolwiek dalszemu 

przetwarzaniu, zmieniającemu właściwości tych produktów,  

- przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, jeżeli: 

a) wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych 

od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte 

pomocą, 

b) udzielenie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom 

surowców. 

W przypadku ubiegania się o wsparcie na realizację projektów z zakresu przetwórstwa 

produktów rolnych, w wyniku którego powstaje produkt rolny, warunkiem otrzymania 

dofinansowania jest złożenie oświadczenia potwierdzającego, że Wnioskodawca nie 

otrzymał dofinansowania, nie ubiega się i nie będzie ubiegał się o otrzymanie 

dofinansowania na realizację tego samego projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). 

Podsumowując, w ramach niniejszego konkursu możliwe będzie wsparcie projektów, 

dotyczących obszaru inteligentnej specjalizacji Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze, 

których przedmiotem będzie przetwarzanie i/lub wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, 

z uwzględnieniem powyżej opisanych wyłączeń i pod warunkiem spełnienia wymienionych 

powyżej warunków. 

Zwraca się uwagę, że niniejsza opinia IZ RPO WZ oparta jest jedynie na ogólnych 

informacjach, opisanych w zapytaniu. Ustalenie ostatecznego stanowiska byłoby możliwe 

jedynie na podstawie kompletnej dokumentacji, związanej z realizowanym przedsięwzięciem. 

 

Pytanie 7 

1. Czy jedna firma może aplikować o dotacje na realizacje dwóch lub więcej projektów, 

w których łączna wartość wnioskowanego dofinansowania przekroczy 4 mln zł.? 

2. Jak rozumieć warunek dla projektów polegających na dywersyfikacji istniejącego zakładu, 

aby koszty kwalifikowalne przekraczały co najmniej 200% wartości ponownie 

wykorzystywanych aktywów? 

W ramach projektu planujemy zakup nowych maszyn, które stanowić będą w całości 

kompletną linię produkcyjną. Żadne dodatkowe wyposażenie nie będzie potrzebne, aby 

uruchomić na tych nowych maszynach produkcje. Jakie w tym przypadku aktywa ponownie 

wykorzystywane powinniśmy uwzględnić? Czy będzie to budynek, w którym maszyny 

zostaną zainstalowane? Tylko że w tym budynku prowadzona jest także inna działalność 
oraz cała administracja. 

 

Odpowiedź: 

Ad 1: 

Regulamin konkursu RPZP.01.05.00-IZ.00-32-005/18 Inwestycje przedsiębiorstw 

wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji nie zawiera 

ograniczeń, dotyczących ilości składanych przez jednego przedsiębiorcę wniosków, 

a maksymalna kwota dofinansowania jednostkowego projektu wynosi 4 000 000,00 zł.  

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że Wnioskodawca jest uprawniony 

do aplikowania o dofinansowanie dwóch lub więcej projektów, w ramach których 

maksymalna kwota dofinansowania przypadająca na każdy projekt oddzielnie wynosi 

4 000 000,00 zł. 

Jednakże należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 



w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej), projekt został 

zdefiniowany jako przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego 

wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji (…).  

Ponadto, zgodnie z treścią pkt 2 Rozdziału 5 Identyfikacja projektu, Wytycznych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 r. w zakresie zagadnień związanych 

z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód 

i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 projekt powinien stanowić samodzielną (pod 

kątem operacyjności) jednostkę analizy. Oznacza to, że powinien on obejmować wszystkie 

zadania inwestycyjne, które sprawiają, że efektem realizacji projektu jest stworzenie w pełni 

funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań 

inwestycyjnych nie uwzględnionych w tym projekcie.  

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż projekt powinien obejmować funkcjonalną 

i operacyjną całość. Wnioskodawca, który przedstawi do dofinansowania w ramach tego 

samego naboru kilka projektów, powinien być świadomy, że będą one oceniane przez 

Komisję Oceniającą Projekty również pod kątem odrębności inwestycji wskazanej 

we wnioskach o dofinansowanie.  

Jeżeli w wyniku oceny projektów zostanie stwierdzone, że całościowa inwestycja została 

sztucznie podzielona na kilka przedsięwzięć, w ramach kilku odrębnych wniosków 

o dofinansowanie, może to skutkować negatywną oceną projektów.  

Jednocześnie, z uwagi na brak podania szczegółowych informacji, dotyczących przedmiotu 

i charakteru planowanych przedsięwzięć, Instytucja Zarządzająca nie jest w stanie udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi na tak zadane pytanie. 

Pełna ocena w zakresie spełnienia przez konkretny projekt wymogów konkursu może zostać 
dokonana przez Komisję Oceny Projektów jedynie na podstawie szczegółowych informacji, 

zawartych przez Wnioskodawcę w dokumentacji aplikacyjnej. 

 

Ad 2:  

Zgodnie z zapisami regulaminu przedmiotowego konkursu, wszystkie projekty, o których 

dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji 

początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

Zgodnie z powyższym, inwestycja początkowa oznacza inwestycję w rzeczowe aktywa 

trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane 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 lub 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. 

Inwestycji początkowej nie stanowi: 

1) inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych zakładu; 

2) inwestycja polegająca wyłącznie na nabyciu akcji lub udziałów przedsiębiorstwa; 

3) wymiana instalacji lub urządzeń w zakładzie. 

W przypadku, jeśli projekt będzie polegał na dywersyfikacji istniejącego zakładu, należy 

to rozumieć jako rozszerzenie oferty produktowej o produkt dotychczas nie wytwarzany 

w zakładzie, nowy dla zakładu. Nowość produktowa nie może polegać na niewielkich 

lub nieznacznych zmianach obecnie wytwarzanego produktu, np. w wyglądzie, stylistyce itd.  



W kontekście pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty 

kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie 

wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie 

prac związanych z  projektem. Powyższe należy wyliczać według następującego wzoru: 

X+200%X, gdzie X to wartość księgowa ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowana 

w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac związanych z  projektem. Przy 

założeniu, że wspomniany budynek stanowić będzie jedyne aktywa ponownie 

wykorzystywane na potrzeby nowej inwestycji, wówczas przy ustalaniu wartości księgowej 

należy wziąć pod uwagę proporcjonalny zakres, w którym aktywa te będą ponownie 

wykorzystywane.  

Przykładowo, jeżeli 30% danego składnika aktywów (w tym przypadku30 % powierzchni 

budynku) będzie ponownie wykorzystane dla potrzeb nowej inwestycji, to wyłącznie 30% 

wartości księgowej aktywów istniejącego zakładu (budynku) powinno zostać uwzględnione 

w celu określenia tej wartości. 

W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt. 

 

Pytanie 8 

Proszę o wyjaśnienie zapisu w kryterium Kooperacja: „produkty projektu pozwolą 

Wnioskodawcy na wprowadzenie/unowocześnienie usług świadczonych na rzecz 

regionalnych kooperantów działających w danej specjalizacji”. 

Czy aby otrzymać punkt w powyższym kryterium należy za pomocą nabytych w ramach 

projektu maszyn i urządzeń świadczyć usługi, np. firma z branży metalowej nabywa 

w ramach projektu wycinarkę w celu wprowadzenia udoskonalonych produktów na rynek, 

ale jednocześnie świadczyć będzie usługi cięcia dla innych firm metalowych z branży? 

Czy istnieje możliwość otrzymania punktu za powyższe kryterium, jeśli Wnioskodawca 

nie świadczy usług na nabytym w ramach projektu parku maszynowym, ale jego produkt 

finalny (innowacja produktowa) wpłynie na unowocześnienie produktów jego odbiorców, np. 

w wyniku projektu zostanie wdrożona nowa/znacząco udoskonalona maszyna przeznaczona 

dla firm z innej specjalizacji (np. przemysłu spożywczego) i znacząco wpłynie na ich produkt 

finalny? 

 

Odpowiedź: 

W ramach kryterium pn. Kooperacja ocenie podlega, czy realizacja projektu spowoduje 

nawiązanie/intensyfikację współpracy wnioskodawcy z lokalnymi i regionalnymi partnerami 

gospodarczymi (dostawcami, odbiorcami, jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia 

biznesu) lub jednostkami samorządu terytorialnego w celu maksymalizacji efektów projektu 

i jego lokalnego oddziaływania. 

Punkty przyznawane są w następujący sposób:  

1. projekt stanowi efekt współpracy z dostawcami/odbiorcami z obszaru województwa 

uczestniczącymi we wspólnym  budowaniu łańcucha wartości w danej specjalizacji np. 

wspólne opracowywanie produktów finalnych, wyżej przetworzonych, bardziej 

zaawansowanych technologicznie - 2 pkt, 

2. produkty projektu pozwolą Wnioskodawcy na wprowadzenie /unowocześnienie usług 

świadczonych na rzecz regionalnych kooperantów działających w danej specjalizacji - 1 

pkt  

3. projekt przyczyni się do nawiązania/rozszerzania współpracy z dostawcami, odbiorcami  

z obszaru województwa – 1 pkt 

4. projekt przyczyni się do rozwoju współpracy z podmiotami edukacyjnymi: 



- planowane jest stworzenie miejsc pracy dla absolwentów szkół zawodowych, absolwentów 

studiów w zawodach zgodnych z kierunkami kształcenia istotnymi dla branży, której 

dotyczy projekt lub 

- przedsiębiorca podpisał umowę z Cechem Rzemiosł/ Izbą Rzemieślniczą / szkołą/uczelnią 

na realizowanie praktycznej nauki zawodu/ staży/ praktyk lub  

- przedsiębiorca zawarł umowę na klasę patronacką ze szkołą - 2 pkt  

- projekt niespełniający ww. warunków – 0 pkt 

W odpowiedzi na zadane pytanie należy przede wszystkim zaznaczyć, że nie jest celem 

w tym kryterium przyznawanie punktów za samo wprowadzenie do oferty wnioskodawcy 

nowych/ulepszonych produktów czy też usług. Punktowany ma być natomiast  wpływ 

jaki będą miały nowe/ulepszone produkty lub usługi na współpracę wnioskodawcy 

z lokalnymi i regionalnymi partnerami gospodarczymi (dostawcami, odbiorcami, jednostkami 

naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu), w zakresie wskazanym w definicji kryterium. 

Chcąc otrzymać punkty w ramach przedmiotowego kryterium wnioskodawca powinien 

skoncentrować się na odpowiednim wykazaniu wpływu projektu na współpracę ze swoimi 

obecnymi lub przyszłymi kooperantami (np. poprzez zawarte kontrakty, umowy 

o współpracy, listy intencyjne itp.). Dodatkowe punkty można otrzymać jeśli 
ww. produkty/usługi stanowić będą efekt dotychczasowej współpracy z kooperantami. 

Biorąc pod uwagę ogólne opisy wskazane w zapytaniu można uznać, że w obu opisanych 

sytuacjach w przypadku odpowiedniego uzasadnienia, istnieje możliwość otrzymania 

dodatkowych punktów. 

Należy mieć jednak na uwadze, ostateczna ocena w przedmiotowym zakresie zostanie 

dokonana przez ekspertów zewnętrznych na podstawie zapisów dokumentacji aplikacyjnej. 

 

Pytanie 9 

Planujemy złożyć wniosek, w którym chcielibyśmy otrzymać dofinansowanie 

na wprowadzenie innowacji procesowych, które podniosłyby innowacyjność 
i konkurencyjność naszej firmy. W związku z tymi innowacjami niezbędny jest pozyskanie 

środków trwałych. W ramach projektu niezbędne jest zarówno zakupienie gotowych 

rozwiązań dostępnych na rynku, jak również wytworzenie środków trwałych, gdyż są one 

niezbędne dla naszego projektu a nie są dostępne na rynku. Dlatego chcielibyśmy otrzymać 
dofinansowanie zarówno na zakup jak i wytworzenie środków trwałych  we własnym 

zakresie. 

Czy koszt wytworzenia środków trwałych może stanowić koszt kwalifikowalny projektu? 

 

Odpowiedź: 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ) ustaliła katalog wydatków kwalifikowalnych 

w ramach konkursu dla Działania 1.5 zgodnie z przywołanymi w zapytaniu Wytycznymi 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. 

Ww. katalog jest katalogiem zamkniętym i nie obejmuje on wydatków związanych 

z wytworzeniem środka trwałego. W związku z powyższym nie ma możliwości uzyskania 

dofinansowania na ww. wydatki w ramach przedmiotowego konkursu. 

 

Pytanie 10 



Czy firma świadcząca usługi na rynku drogowych przewozów towarowych może w ramach 

programu 1.5 uzyskać dofinasowanie na zakup serwera oraz niezbędnego oprogramowania? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu dla Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw 

wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji wsparcie 

w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane we wskazanych 

w regulaminie obszarach inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego 

lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, 

realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, 

określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 

(zał. nr 5 do regulaminu konkursu), obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, 

nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy 

wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:  

- budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa, 

- wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,  

- zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,  

- zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.  

 

Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom: 

- wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, 

- zaawansowane wyroby metalowe, 

- produkty drzewno-meblarskie, 

- opakowania przyjazne środowisku, 

- produkty inżynierii chemicznej i materiałowej, 

- nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze, 

- multimodalny transport i logistyka, 

- produkty oparte na technologiach informacyjnych. 

 

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z zapisami podrozdziału 1.3. Wyłączenia z możliwości 

dofinansowania regulaminu konkursu, pomoc nie może być udzielona na działalność 
wyłączoną z możliwości otrzymania wsparcia na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014. Powyższe dotyczy m.in. pomocy przeznaczonej dla sektora transportu 

i na związaną z nim infrastrukturę. 

 

Zgodnie z punktem 45 artykułu 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014  „transport” 

oznacza transport pasażerski powietrzny, morski, drogowy lub kolejowy i wodny śródlądowy 

lub towarowy transport zarobkowy; w ścisłym rozumieniu „sektor transportu” oznacza 

następujące rodzaje działalności zgodnie z klasyfikacją NACE Rev. 2:  

a) NACE 49: transport lądowy oraz transport rurociągowy, z wyjątkiem NACE 49.32 

działalność taksówek osobowych, 49.42 działalność usługowa związana z 

przeprowadzkami, 49.5 transport rurociągowy;  

b) NACE 50: transport wodny;  

c) NACE 51: transport lotniczy, z wyjątkiem NACE 51.22 transport kosmiczny. 

 

Odnosząc się bezpośrednio do zapytania należy wskazać, że w przypadku gdy projekt 

dotyczy zakupu środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych (wymieniony 

zakup serwera oraz niezbędnego oprogramowania) w celu świadczenia usług na rynku 



drogowych przewozów towarowych pomoc nie może być przyznana, natomiast w sytuacji 

gdy projekt nie jest związany z działalnością w sektorze transportu, lecz w innej nie 

podlegającej wykluczeniom działalności, można ubiegać się o dofinansowanie w ramach 

przedmiotowego konkursu (np. poszerzenie działalności o nowe usługi niezwiązane 

z sektorem transportu i związanej z nim infrastruktury). Należy jednak pamiętać, 
iż warunkiem uzyskania pomocy jest zapewnienie rozdzielności rachunkowej 

uniemożliwiającej przeniesienie na działalność wykluczoną korzyści wynikających 

z uzyskanej pomocy. 

 

Pytanie 11 

Proszę o informację, czy otrzymanie punktów w kryterium komplementarność projektu 

względem koncepcji w ramach Kontraktu Samorządowego uwarunkowane jest wpisaniem 

projektu na listę projektów komplementarnych w KS, czy wystarczy wykazać spójność 
projektu z założeniami i celami KS? 

 

Odpowiedź: 

Chcąc uzyskać dodatkowy punkt za komplementarność względem koncepcji w ramach 

Kontraktu Samorządowego podpisanego dla obszaru, na którym realizowany jest projekt 

należy wykazać spójność z koncepcją Kontraktu. Projekt nie musi być ujęty na liście 

projektów komplementarnych. 

 

Pytanie 12 

1. Firma w latach 2016 i 2017 miała status średniego przedsiębiorstwa. W 2018 r. liczba 

pracowników zwiększyła się w firmie do odpowiednika dużego przedsiębiorstwa. Czy jeżeli 

firma będzie składała wniosek o dofinansowanie w 2019 r. i aktualne zatrudnienie wynosi 

ponad 250 pracowników, to czy może być traktowana jako duże przedsiębiorstwo? Co 

w przypadku, jeżeli firmie w 2019 r. zostanie przyznane dofinansowanie jako średniemu 

przedsiębiorstwu, ale w trakcie realizacji projektu po dwóch z rzędu zamkniętych latach 

obrotowych firma nabędzie status dużego przedsiębiorstwa? Czy wówczas taka firma może 

dalej realizować projekt i uzyskać dotację jako średni przedsiębiorca? 

2. Firma działa w sektorze odzieżowo – tekstylnym. Zamierza wdrożyć u siebie rozwiązania 

telekomunikacyjne związane z technologią RFID. Czy zatem ten kierunek zmian pozwala jej 

ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 1.5 z punktu widzenia RIS dotyczącego 

telekomunikacji, czy też jako podmiot z sektora odzieżowo – tekstylnego jest z tego 

dofinansowania wyłączone? 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pierwsze zapytanie informuję, iż zgodnie z zapisami regulaminu konkursu 

nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-005/18 w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw 

wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 

dofinansowanie udzielane jest mikro, małym oraz średnim przedsiębiorstwom (w rozumieniu 

Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 przedmiotowego załącznika, jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg 

rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy 

zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w art. 2, lub spadło poniżej tych pułapów, 

uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko 

wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych 



(z zastrzeżeniem, iż zasada ta  nie ma zastosowania w przypadku zmiany własności, 

w następstwie połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw).  

Należy mieć na uwadze, że status przedsiębiorstwa ubiegającego się o pomoc jest badany 

na moment składania wniosku o dofinansowanie oraz w momencie podpisywania umowy 

o dofinansowanie.  

Wobec powyższego jeżeli podmiot w 2019 r. zawrze umowę o dofinansowanie jako średni 

przedsiębiorca (pomimo zatrudniania przez niego w 2019 r. więcej niż 250 pracowników), 

a po uzyskaniu dofinansowania wielkość zatrudnienia zostanie utrzymana w kolejnym roku 

i uzyska on status dużego przedsiębiorstwa to sytuacja ta nie wpłynie negatywnie 

na możliwość dalszej realizacji projektu i pobierania udzielonego dofinansowania przez 

Beneficjenta na podstawie umowy. Zawarcie umowy w 2020 roku nie będzie możliwe, jeżeli 

w latach 2018 i 2019 utrzyma się status dużego przedsiębiorstwa. 

W odniesieniu do drugiego pytania informuję, iż wsparcie w konkursie RPZP.01.05.00-IZ.00-

32-005/18 kierowane jest wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze 

inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego określonych w Wykazie 

inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego stanowiącym załącznik nr 5 

do regulaminu lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych 

łańcuchów wartości. 

Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:  

a. wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,  

b. zaawansowane wyroby metalowe,  

c. produkty drzewno-meblarskie,  

d. opakowania przyjazne środowisku,  

e. produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,  

f. nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,  

g. multimodalny transport i logistyka,  

h. produkty oparte na technologiach informacyjnych.  

 

Globalny Łańcuch Wartości można zdefiniować jako pełen zakres procesów koniecznych 

dla wytworzenia określonego dobra lub usługi, począwszy od fazy koncepcyjnej poprzez 

różne etapy produkcji, przetworzenia (m.in. pozyskanie surowców, komponentów, etapy 

pośredniego montażu, wkład czynników niematerialnych, usług, montaż końcowy) 

aż do momentu dostarczenia produktu popytowi finalnemu (konsumpcja) z uwzględnieniem 

działań związanych z usunięciem, zagospodarowaniem odpadów wynikających 

z użytkowania produktu. Globalny łańcuch wartości powinien mieć bezpośredni ekonomiczny 

wpływ na wytwarzanie wartości dodanej, miejsc pracy i dochód oraz wpływać na rozwój 

inteligentnej specjalizacji, w ramach której występuje.  

Zgodnie z zapisami Wykazu Inteligentnych Specjalizacji specjalizacja Produkty oparte 

na technologiach informacyjnych obejmuje usługi informatyczne, telekomunikację, 

elektronikę, optoelektronikę oraz produkcję i naprawę komputerów, ich części i urządzeń 

peryferyjnych. Specjalizacja ta obejmuje wprawdzie także działalność związaną z produkcją 

różnego rodzaju sprzętu, wyposażenia i instrumentów stosowanych w medycynie, optyce, 

fotografii i innych dziedzinach, które dla skutecznego wdrażania innowacji wymagają 

zastosowania rozwiązań w zakresie ICT. Jednakże nie należy utożsamiać charakteru 

procesów związanych z rezultatem projektu, którym będzie unowocześnienie działalności 

(poprzez wdrożenie rozwiązań telekomunikacyjnych) z uczestnictwem w obszarze 

inteligentnej specjalizacji Produkty oparte na technologiach informacyjnych. W takim ujęciu 

przedsiębiorcy niezależnie od branży, w której działają wykorzystując jakikolwiek produkt 



oparty na technologiach informacyjnych usprawniający ich produkty bądź procesy 

zachodzące w przedsiębiorstwie znajdywaliby się automatycznie w inteligentnej specjalizacji 

Produkty oparte na technologiach informacyjnych, a tak w istocie się nie dzieje.  

Mając na uwadze powyższe, przedsiębiorcy działającego w branży odzieżowo-tekstylnej, 

który  zamierza skorzystać z osiągnięć inteligentnej specjalizacji, poprzez wdrożenie 

rozwiązań telekomunikacyjnych w celu umocnienia swojej pozycji w branży nie można uznać 
za działającego w Inteligentnej Specjalizacji Produkty oparte na technologiach 

informacyjnych lub też branży będącej elementem łańcucha wartości ww. specjalizacji. 

 

Pytanie 13 

Wnioskodawca składając wniosek o dofinansowanie jako miejsce realizacji projektu określa 

halę położoną w województwie zachodniopomorskim w mieście X przy ul. Xyz.  

Inwestycja objęta wnioskiem dotyczy jedynie zakupu maszyny do produkcji.  

Gdyby Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie, a w trakcie oceny wniosków zdecydował się 

podjąć decyzję o wybudowaniu nowego obiektu (również na terenie woj. 

zachodniopomorskiego, w mieście X przy ul. Mno) oraz umieszczeniu tam zakupionej 

maszyny czy nadal jego projekt będzie podlegał dofinansowaniu? Czy miejsce wskazane we 

wniosku o dofinansowanie jako miejsce realizacji inwestycji może ulec zmianie? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu dofinansowanie udzielane będzie projektom 

o charakterze: 

- stacjonarnym, tj. projektom, dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji. Lokalizacja 

projektu musi znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego. W takim 

przypadku siedziba przedsiębiorcy może znajdować się poza terenem województwa 

zachodniopomorskiego.  

Jednocześnie należy pamiętać, że Wnioskodawca, składając wniosek o dofinansowanie, 

musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością (np. własność, dzierżawa), 

na terenie której będzie realizowany projekt. Wymóg ten nie dotyczy sytuacji, w których 

Wnioskodawca dopiero planuje zakup nieruchomości w ramach realizowanego projektu; 

 

- niestacjonarnym, w ramach których nabywane są maszyny, urządzenia, oprogramowanie 

itp., które ze względu na swoją specyfikę nie są instalowane na stałe, a zatem nie jest 

możliwe określenie lokalizacji inwestycji lub, które będą wykorzystywane przez 

wnioskodawcę w działalności poza siedzibą/zakładem wnioskodawcy znajdującym się 

na terenie województwa, przy czym wymagane jest, by wnioskodawca posiadał siedzibę 

na terenie województwa zachodniopomorskiego.  

W związku z powyższym, w przypadku, jeśli projekt ma charakter stacjonarny, wymagane 

jest, aby miejsce realizacji inwestycji znajdowało się w jego obrębie. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z zapisami § 24 Wzoru umowy 

o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu konkursu, a także zgodnie 

z zapisami Rozdziału 9, pkt 9.2 regulaminu konkursu, możliwa jest zmiana miejsca realizacji 

projektu w trakcie jego trwania, po uprzedniej analizie i za zgodą IZ RPO. W takim przypadku 

nowe miejsce realizacji inwestycji również musi znajdować się na terenie województwa 

zachodniopomorskiego. 

Ewentualne wątpliwości mogłyby się pojawić w sytuacji, gdy wnioskodawca nabywając 

maszynę nie umiejscowiłby jej w pierwotnie zaplanowanej lokalizacji, która została 

zweryfikowana podczas oceny projektu (w tym potwierdzono by prawo do dysponowania 



nieruchomością), wówczas zgłoszenie zmiany, polegającej na umiejscowieniu maszyny 

w nowej lokalizacji (budowa nowego obiektu/hali) podlegałoby analizie pod kątem 

zachowania tzw. efektu zachęty, o którym mowa w art. 6 Rozporządzenia Komisji 

nr 651/2014. Analiza sprowadzałaby się wówczas do ustalenia, czy budowa obiektu nie 

została rozpoczęta przed dniem złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy. W takiej 

sytuacji - w oparciu jedynie o informacje wynikające z zapytania – należałoby uznać, 
iż budowa nowej hali i nabycie maszyny stanowiłoby jedno przedsięwzięcie, a tym samym  

wszystkie zobowiązania związane z nią musiałyby zostać zaciągnięte po złożeniu pisemnego 

wniosku o przyznanie pomocy, aby zachować efekt zachęty, o którym mowa powyżej.  

Zwraca się uwagę, że niniejsza opinia IZ RPO WZ oparta jest jedynie na ogólnych 

informacjach, opisanych w zapytaniu. Ustalenie ostatecznego stanowiska byłoby możliwe 

jedynie na podstawie kompletnej dokumentacji, związanej z realizowanym przedsięwzięciem. 

 

Pytanie 14 

Chciałbym zapytać czy w ramach obecnego konkursu 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw 

wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: 

Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw istnieje możliwość zakupu używanych środków 

trwałych? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw 

wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji wydatki 

poniesione na zakup używanych środków trwałych są kwalifikowalne, jeśli spełnione są 

wszystkie wymienione poniżej warunki: 

- sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie, 

- 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, 

- cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest 

niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu. 

 

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności wydatków zawarto w regulaminie konkursu (rozdział 

3.5 Wydatki kwalifikowalne w konkursie). 

 

Pytanie 15 

Czy można zakupić sprzęt laboratoryjny, który jest niezbędny do wdrożenia przedmiotu 

projektu? 

 

Odpowiedź: 

Biorąc pod uwagę brak w zapytaniu szczegółowego opisu prowadzonej działalności oraz 

zakresu projektu wskazuję, że nie można jednoznacznie ocenić czy wydatek poniesiony 

na zakup sprzętu laboratoryjnego może być uznany za kwalifikowalny. W przypadku, gdy 

ww. sprzęt jest elementem linii technologicznej a jego zakup ma na celu wdrożenie nowych 

lub znacząco udoskonalonych produktów/usług, koszty poniesione na zakup sprzętu 

laboratoryjnego potencjalnie mogłyby zostać uznane za kwalifikowalne. Natomiast, gdy ww. 

sprzęt miałby być elementem infrastruktury badawczo-rozwojowej i przeznaczony został 

wyłącznie do prowadzenia badań właściwym jest aplikowanie o dofinansowanie w ramach 



konkursu dla Działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach (ogłoszenie 

konkursu - 28.06.2019 r.). 

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności wydatków zawarto w regulaminie konkursu (rozdział 

3.5 Wydatki kwalifikowalne w konkursie). 

 

Pytanie 16 

Zgodnie ze wskazówkami i założeniami do analizy zawartymi w treści Załącznika nr 1 Biznes 

plan (część finansowa) do wniosku o dofinansowanie:  

"Pola S1 i S2 to lata zamkniętych okresów sprawozdawczych (2016, 2017 lub 2017, 2018)". 

W przypadku naszej firmy nie dysponujemy jeszcze zamkniętym sprawozdaniem za rok 

2018 (mamy jedynie wstępne). Zgodnie z powyższym w polach S1 i S2 powinniśmy wpisać 
zatem lata zamknięte, czyli 2016 i 2017? 

Następnie w polu R1 zgodnie z instrukcją umieścić mamy rok rozpoczęcia inwestycji, 

w naszym przypadku rok 2019. Gdzie więc mamy zawrzeć rok 2018 ? 

 

Najbardziej oczywista wydawałoby się kolumna S0, niemniej zgodnie z instrukcją: 

"Pole S0 należy wypełnić wyłącznie w przypadku, kiedy bieżący rok kalendarzowy, nie jest 

rokiem rozpoczęcia realizacji projektu". W naszym przypadku bieżący rok kalendarzowy 

(2019) jest rokiem realizacji inwestycji. 

Proszę zatem o informację w jaki sposób mamy interpretować powyższe zapisy i w której 

kolumnie zamieścić rok 2018? 

 

Dodatkowo proszę o informację, czy w wymagane jest, aby wnioskodawca posiadał 

udokumentowaną zdolność (np. promesę kredytu, wyciąg z konta) na całość inwestycji 

łącznie z VAT’em, czy tylko na tę część projektu, która pozostaje po odjęciu od planowanych 

kosztów kwalifikowanych, wysokości założonej do otrzymania dotacji. 

 

Odpowiedź: 

W nawiązaniu do pierwszej części zapytania, zgodnie ze Wskazówkami do analizy 

finansowej, zawartymi w sekcji D załącznika nr 1 Biznes plan część finansowa, Pola S1 i S2 

odnoszą się do zamkniętych (2016, 2017 lub 2017, 2018), a nie do zatwierdzonych okresów 

sprawozdawczych. 

W związku z powyższym, w przypadku wniosku złożonego w 2019 r., należy podać dane 

za lata 2017 i 2018. Przy czym, dane za 2017 r. należy podać na podstawie zatwierdzonych 

dokumentów finansowych, natomiast jeżeli dane za 2018 r. wynikają z niezatwierdzonych 

dotychczas dokumentów finansowych, należy podać wymagane dane w dobrej wierze. 

 

W odniesieniu do drugiej części zapytania, zgodnie z poleceniem, ujętym w polu, lata 

oznaczone literą R to lata kalendarzowe, w których projekt jest realizowany. 

Z treści zapytania wynika, że w przedmiotowym przypadku rokiem rozpoczęcia realizacji 

inwestycji będzie rok 2019, należy zatem w polu, oznaczonym jako R1 wpisać ten właśnie 

rok oraz w kolejnych polach, oznaczonych jako R2, R3 i R4 należy odpowiednio odnieść się 

do kolejnych lat, w których będzie realizowany projekt.  

 

Nawiązując do dalszej części zapytania, biorąc pod uwagę powyższe informacje, odnośnie 

planowanego rozpoczęcia realizacji projektu w 2019 r., pole S0 należy pozostawić 
niewypełnione, ponieważ zgodnie ze Wskazówkami, należy je wypełnić wyłącznie 

w przypadku, kiedy bieżący rok kalendarzowy nie jest rokiem rozpoczęcia realizacji projektu. 



 

W odpowiedzi na ostatnie pytanie, dotyczące wymogu posiadania przez Wnioskodawcę 

udokumentowanej zdolności finansowej, potwierdzającej możliwość realizacji inwestycji, 

należy mieć na uwadze, że na podstawie zapisów w Regulaminie konkursu, Rozdział 2, pkt 

2.3, ppkt 1 i 2 Zdolność finansowania projektu, w dokumentacji aplikacyjnej Wnioskodawca 

musi wskazać wiarygodne źródła finansowania projektu, dotyczące zarówno całkowitej 

wartości wydatków kwalifikowalnych, jak również całkowitej wartości wydatków 

niekwalifikowalnych.  

Jeśli Wnioskodawca będzie finansował projekt zarówno z funduszy własnych, jak 

i z zewnętrznych źródeł należy wskazać, w jakiej wysokości oraz z jakich źródeł 

zewnętrznych zamierza korzystać (np. kredyt, pożyczka, leasing, inne). 

Dokumenty, potwierdzające otrzymanie zewnętrznego finansowania projektu Wnioskodawca 

będzie zobowiązany przedstawić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, jako 

załącznik nr 6.4, przy czym dostarczenie ww. dokumentów w ramach dokumentacji 

aplikacyjnej może wpłynąć na ocenę projektu oraz ułatwić Komisji Oceny Projektów ocenę 

sytuacji finansowej Wnioskodawcy. 

 

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia środków 

na realizację całości inwestycji, włączając w to również wartość podatku VAT. 

Aczkolwiek, zgodnie z informacją, podaną w Źródłach finansowania projektu (wydatków 

kwalifikowalnych oraz niekwalifikowanych), sekcji D załącznika nr 1 Biznes plan część 
finansowa, jako źródło finansowania projektu przed uzyskaniem refundacji poniesionych 

nakładów finansowych, może zostać wskazana również zaliczka. Na podstawie zapisów 

załącznika nr 8 do Regulaminu konkursu, Zasady w zakresie warunków i trybu udzielania 

oraz rozliczania zaliczek w ramach RPO WZ 2014-2020, maksymalna wartość zaliczki 

wynosi 70% wartości dofinansowania projektu. 

 

Jednocześnie, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, Rozdział 5, pkt 4, ppkt 1c, każdy 

Wnioskodawca może załączyć dodatkowo inne dokumenty, pozwalające na wiarygodną 

ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorcy, np. oświadczenie majątkowe, wyciąg z rachunku 

bankowego. 

W nawiązaniu do powyższych zapisów, w przypadku wskazania w źródłach finansowania 

projektu, w sekcji G.7 wniosku o dofinansowanie, wspomnianego wyciągu z konta, należy go 

również załączyć do dokumentacji aplikacyjnej jako załącznik nr 2 Dokumenty 

potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy. 

 

Pytanie 17 

Proszę o wyjaśnienie czy w ramach działania 1.5 na etapie realizacji projektu możliwe jest 

zwiększenie poziomu dofinansowania bez zwiększenia wartości dofinansowania. Mam tutaj 

na myśli przypadek, w którym szacowana wartość wydatków kwalifikowalnych na etapie 

realizacji projektu wynosi np. 10 mln PLN. Wnioskodawca jest średnim przedsiębiorcą, więc 

mógłby otrzymać dofinansowanie na poziomie 45%, natomiast ze względu na limit 

dofinansowania wyniesie ono 4 mln PLN. W związku z tym rzeczywisty poziom 

dofinansowania we wniosku o dofinansowanie wyniesie 40%. Czy w sytuacji gdy na etapie 

realizacji projektu Wnioskodawca uzyska oszczędność w wyniku przeprowadzonych 

postępowań ofertowych i rzeczywista wartość projektu wyniesie np. 9,5 mln PLN, 

maksymalne dofinansowanie jakie otrzyma to 40% x 9,5 mln PLN = 3,8 mln PLN, czy będzie 



możliwość otrzymania dofinansowania na poziomie 4 mln PLN, tj. w opisanym przypadku 

zwiększenia poziomu dofinansowania do 42%. 

 

Odpowiedź: 

W opisanym przez Panią przypadku nie jest możliwe zwiększenie poziomu dofinansowania. 

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wskazany jest w umowie 

o dofinansowanie i jest on niezmienny. 

 

Pytanie 18 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi pkt 1 Biznes planu w sekcji C.1 wnioskodawca jest 

zobowiązany wskazać inteligentną specjalizację, której dotyczy projekt. Mamy prośbę 

o wskazanie, jak należy postąpić gdy w ramach projektu możliwe jest wskazanie więcej niż 1 

inteligentnej specjalizacji – czy w takim przypadku należy wskazać wszystkie inteligentne 

specjalizacje, których dotyczy projekt, czy też 1 wiodącą? 

 

Odpowiedź: 

Możliwe jest wskazanie więcej niż 1 inteligentnej specjalizacji, której dotyczy projekt. Chociaż 
wskazane jest  dokonanie głębszej analizy, czy tak de facto jest – inteligentne specjalizacje 

są bowiem tak zaprojektowane i dotyczą innych gałęzi, iż nie powinny one nachodzić na 

siebie.   

 


