
 
 
 
Pytanie 1:  
Proszę o informację czy w ramach działania 1.5 jeden Wnioskodawca może złożyć dwa projekty  
objęte jednym projektem budowlanym oraz jednym pozwoleniem na budowę.  
 
Odpowiedź: 
Regulamin konkursu ogłoszonego dla naboru nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-003/17 nie zawiera 
ograniczeń dotyczących ilości składanych przez jednego przedsiębiorcę wniosków. Jednakże należy 
mieć na uwadze, że 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. Jeśli okazałoby się, 
że przedmiotowy projekt nie spełnia powyższego warunku (np. jest tylko jedną z faz większego 
przedsięwzięcia i nie jest operacyjny jako samodzielna jednostka), wówczas należy rozszerzyć 
przedmiot analizy o dodatkowe zadania inwestycyjne, które będą rozpatrywane całościowo, jako jeden 
projekt. Z drugiej strony, należy pamiętać, aby w sztuczny sposób nie rozszerzać zakresu projektu 
poprzez uwzględnianie zadań inwestycyjnych, które nie mają wpływu na zapewnienie operacyjności 
tego projektu, a ponadto mogą stanowić samodzielną jednostkę analizy, zaś ich cele nie są 
bezpośrednio powiązane z celami projektu.” 
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 tych samych członków 
Komisji Oceniającej Projekty również pod kątem odrębności inwestycji wskazanej we wnioskach o 
dofinansowanie. Wynik oceny projektów prowadzący do wniosku, że inwestycja została sztucznie 
podzielona na dwa projekty, np. w celu obejścia limitu dofinansowania może skutkować negatywną 
oceną projektów. 
 
Pytanie 2:  
Czy kryterium 1.6 "Zgodność z zasadami horyzontalnymi"  będzie uznane za spełnione jeśli projekt 
ma neutralny wpływ na wymienione zasady? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie ze wskazaną w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu, definicją kryterium 1.6 Zgodność z 
zasadami horyzontalnymi projekt musi być zgodny z właściwymi politykami i zasadami 
wspólnotowymi: 
a) Zrównoważonego rozwoju, 
b) Promowania i realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym. m. innymi koniecznością 
stosowania zasady uniwersalnego projektowania. 
Uniwersalne projektowanie to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, 
by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby późniejszej adaptacji 
lub specjalistycznego projektowania. 
W związku z powyższym aby uzyskać dofinansowanie należy w polu D.7.1. wniosku o dofinansowanie 
wykazać zgodność projektu z ww. zasadami. 
 
 
 



Pytanie 3:  
W jaki sposób jest weryfikowane spełnienie kryterium 3.2 "Zdolność finansowa" w zakresie "Sytuacja 
finansowa Wnioskodawcy daje gwarancję realizacji przedsięwzięcia w terminie określonym we 
wniosku o dofinansowanie"? 
Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać ocenę pozytywną? Co w sytuacji gdy przedsiębiorstwo 
wykazało stratę?  
 
Odpowiedź: 
Kryterium 3.2 Zdolność finansowa jest oceniane przez ekspertów zewnętrznych w oparciu o złożoną 
przez wnioskodawcę dokumentację aplikacyjną, w szczególności: 

− Załącznik nr 1: Biznes plan, 
− Załącznik nr 2: Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy za trzy ostatnie 

lata obrotowe. 
W ramach przedmiotowego kryterium w szczególności badane będzie czy:  

− z przedstawionego planu finansowego wynika, że wnioskodawca zapewni niezbędne środki 
finansowe do realizacji projektu, 

− źródła finansowania są określone właściwie, 
− sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy daje gwarancję realizacji przedsięwzięcia w terminie 

określonym we wniosku o dofinansowanie, 
− wiadomo jak projekt będzie finansowany przed otrzymaniem refundacji, 
− wiadomo jak będzie finansowana część projektu nieobjęta dofinansowaniem (w tym wydatki 

niekwalifikowalne), 
− kondycja finansowa wnioskodawcy nie zagraża realizacji i funkcjonowaniu projektu, 
− wnioskodawca zapewni środki finansowe do utrzymania projektu w okresie trwałości. 

W przypadku uznania przez wnioskodawcę, że informacje zawarte w ww. dokumentach nie są 
wystarczające do prawidłowej oceny ww. kryterium, zgodnie z zapisami Rozdziału 5, punkt 4 
Regulaminu konkursu wnioskodawca  może  załączyć  dodatkowo  inne  dokumenty  pozwalające na 
wiarygodną ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorcy (np. oświadczenie majątkowe, wyciąg z 
rachunku bankowego, bilans otwarcia). 
Ponadto należy wskazać, że zgodnie z regulaminem konkursu nie mogą ubiegać się o 
dofinansowanie przedsiębiorcy spełniający przesłanki przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej 
sytuacji w rozumieniu Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i 
restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz.U. UE C 249 
z 31.07.2014 r.), zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 18  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014. Mając na uwadze opisaną sytuację, dostarczenie dodatkowych dokumentów jest jak 
najbardziej zalecane. Ostateczna ocena przedmiotowego kryterium będzie możliwa po złożeniu 
kompletnej dokumentacji aplikacyjnej. 
 
Pytanie 4:  
W jakich formach wnioskodawca może przedstawić wkład własny, czy może to być wkład niepieniężny 
np. w postaci nieruchomości? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami rozdziału nr 2, pkt 2.3 Regulaminu konkursu 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, 
zaliczka inne). Dokumenty potwierdzające otrzymanie zewnętrznego finansowania projektu 
wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić przed podpisaniem umowy o  dofinansowanie, przy 
czym dołączenie ww. dokumentów do dokumentacji aplikacyjnej może wpłynąć na ocenę projektu 
oraz ułatwić Komisji Oceniającej Projekty ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy. 
W ramach konkursu nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-003/17 nie ma możliwości wniesienia własnego 
wkładu niepieniężnego. 



 
Pytanie 5:  
Proszę  o odpowiedź na pytanie czy projekt polegający na wdrożeniu innowacyjnej technologii 
implantologicznej do praktyki stomatologicznej, którego wynikiem będzie wejście na rynek krajowej i  
zagranicznej turystyki medycznej w obszarze stomatologia wpisuje się w typy projektów z zakresu 
turystyki medycznej w działaniu 1.5. W wyniku projektu stworzę miejsca noclegowe dla pacjentów 
przyjeżdżających do mojego gabinetu, korzystających z nowych usług stomatologicznych. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami Regulamin konkursu, o dofinansowanie w ramach przedmiotowego naboru 
ubiegać się mogą projekty tworzące atrakcje turystyczne/produkty turystyczne w obszarach 
określonych w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego 
w sektorze turystyki” lub realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne mogące samodzielnie stanowić 
generator ruchu turystycznego. 
„Polityka  Samorządu  Województwa  Zachodniopomorskiego  w  sektorze  turystyki”  określa 
następujące obszary: 
- rozwój turystyki poznawczej i kulturowej, w tym przede wszystkim rozwój produktu kulturowego 
opartego o historyczną rekonstrukcję miejsca i czasu, 
- rozwój turystyki wodnej, a w tym rozwój Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego i rozwój sieci 
szlaków kajakowych, 
- rozwój innych form turystyki aktywnej 
- rozwój turystyki uzdrowiskowej, 
- rozwój turystyki rodzinnej wynikający z powyższych priorytetów. 
Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnej oferty 
turystycznej stanowiącej innowację produktową lub procesową przynajmniej w skali regionalnej. 
Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie innowacji nietechnologicznych.  
Warunkiem koniecznym jest, aby realizacja projektu prowadziła do podniesienia konkurencyjności 
przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym, tzn. powinna przekładać się na poprawę 
pozycji przedsiębiorstwa wobec konkurencji na tle przedsiębiorstw działających w innych regionach 
kraju i za granicą. 
Zgodnie z zapisami regulaminu: 
• atrakcja turystyczna oznacza obiekt cechujący się szczególnymi walorami, będący szczególnym 
przedmiotem  zainteresowania  ze  strony  turystów  oraz przyciągający  ruch turystyczny. Każdy 
obiekt będący atrakcją turystyczną wyróżnia się następującymi cechami: 
-przyciąga turystów, 
-ma rdzeń, czyli cechę wyróżniającą spośród innych obiektów lub wydarzeń, 
-ma oznacznik, czyli odpowiednie informacje o rdzeniu, dzięki którym turysta wie o istnieniu atrakcji 
(np. tablice informacyjne, opis w przewodniku lub innej publikacji); 
• generator  ruchu  turystycznego oznacza obiekt/obszar  najczęściej  odwiedzany przez  turystów, a 
także obiekt/obszar o najwyższych walorach kulturowo-krajobrazowych, bez względu na ruch 
turystyczny jaki ten obiekt/obszar obecnie generuje (zakładając, że jego potencjał nie musi być 
obecnie wystarczająco wykorzystany, a realizacja projektu ma na celu zmianę tego stanu); 
• produkt  turystyczny to gotowa do sprzedaży spakietyzowana oferta, składająca się z usług i 
towarów, której podstawę wyznacza atrakcja turystyczna. 
 
Na podstawie ogólnych informacji zawartych w zapytaniu należy stwierdzić, że opisany projekt nie 
wpisuje się w wymienione na wstępie obszary turystyki, ponadto efekty inwestycji  nie będą stanowiły 
atrakcji turystycznej, generatora ruchu turystycznego lub produktu turystycznego, zgodnie z przyjętymi 
w przedmiotowym konkursie definicjami. Należy jednak podkreślić, że pełna ocena projektu może 
zostać przeprowadzona jedynie w oparciu o zapisy dokumentacji aplikacyjnej składanej przez 
wnioskodawcę. Szczegółowe wymagania jakościowe wobec projektów ubiegających się o 
dofinansowanie, jak również aspekty dodatkowo premiowane podczas oceny projektów, zostały 
szczegółowo opisane w Regulaminu konkursu oraz w załączniku nr 2 do ww. regulaminu. 



 
Pytanie 6:  
W nawiązaniu do ogłoszonego naboru w ramach działania 1.5 proszę o informację jakie przykładowe 
wydatki można zakwalifikować w konkursie bez limitu procentowego (na bazę hotelową, 
gastronomiczną i spa&wellness) w ramach projektu realizowanego w obszarze turystyka 
uzdrowiskowa oraz jak rozumieć pojęcie baza spełniająca funkcję spa&wellness. Czy w ramach 
projektu w obszarze turystka uzdrowiskowa Wnioskodawca jako koszt kwalifikowalny nieograniczony 
limitem 10% może zakwalifikować infrastrukturę służącą do realizacji takich zabiegów jak: 
kinezyterapii, termoterapii, masaży, hydroterapii itp., np. siłownię, basen, gabinety, wanny do kąpieli i 
urządzenia związane z ww. zabiegami. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu 
ubiegać się mogą projekty tworzące atrakcje turystyczne/produkty turystyczne w obszarach 
określonych w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego 
w sektorze turystyki” lub realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne mogące samodzielnie stanowić 
generator ruchu turystycznego.  
Pojęcia atrakcji turystycznej, produktu turystycznego oraz generatora ruchu turystycznego 
zdefiniowane są w regulaminie konkursu.  
Poprzez atrakcję turystyczną należy rozumieć obiekt cechujący się szczególnymi walorami, będący 
szczególnym przedmiotem zainteresowania ze strony turystów oraz przyciągający ruch turystyczny. 
Każdy obiekt będący atrakcją turystyczną wyróżnia się następującymi cechami: 
-  przyciąga turystów, 
-  ma rdzeń, czyli cechę wyróżniającą spośród innych obiektów lub wydarzeń, 
- ma oznacznik, czyli odpowiednie informacje o rdzeniu, dzięki którym turysta wie  o istnieniu atrakcji 
(np. tablice informacyjne, opis w przewodniku lub innej publikacji). 
Natomiast produkt turystyczny stanowi gotowa do sprzedaży spakietyzowana oferta, składająca się z 
usług i towarów, której podstawę wyznacza atrakcja turystyczna. 
Z kolei jako generator ruchu turystycznego należy rozumieć obiekt/obszar najczęściej odwiedzany 
przez turystów, a także obiekt/obszar o najwyższych walorach kulturowo-krajobrazowych, bez 
względu na ruch turystyczny jaki ten obiekt/obszar obecnie generuje (zakładając, że jego potencjał nie 
musi być obecnie wystarczająco wykorzystany, a realizacja projektu ma na celu zmianę tego stanu). 
 
W przypadku przedmiotowego konkursu szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że zasadniczym 
celem projektów nie ma być tworzenie czy rozbudowa wszelkiego rodzaju baz noclegowych, 
gastronomicznych lub ośrodków spa&wellness w naszym regionie. Dotacje na tego typu wydatki mogą 
stanowić jedynie marginalną część projektu. Od uczestników konkursu oczekuje się inicjatywy w 
zakresie odkrywania niewykorzystanego dotychczas potencjału turystycznego województwa, którego 
źródłem będą jedyne w swoim rodzaju atrakcje turystyczne dostępne dla szerokiego grona odbiorców 
o każdej porze roku.  
Planując realizację projektu należy mieć na uwadze, że w ramach niniejszego konkursu turystykę 
uzdrowiskową należy utożsamiać wyłącznie z działaniami podejmowanymi na obszarze miejscowości 
mających status uzdrowisk, a nie z ogólnie pojętymi usługami mającymi na celu poprawę zdrowia. 
 
Wskazać należy, że katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach konkursu  nr RPZP.01.05.00-IZ.00-
32-003/17 szczegółowo opisany jest w podrozdziale 3.5 regulaminu konkursu. Rolą Wnioskodawcy 
jest właściwe zakwalifikowanie poszczególnych wydatków w projekcie zgodnie z wymogami konkursu.  
IZ RPO WZ może jedynie, znając  konkretny zarys inwestycji, wstępnie zaopiniować czy projekt może 
ubiegać się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu. 
 
Do wydatków kwalifikowalnych w ramach konkursu należą m. in. wydatki związane z bazą noclegową, 
gastronomiczną oraz spa&wellness. Wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod 



warunkiem, że stanowią  integralny element atrakcji turystycznej/produktu turystycznego oraz ich 
wartość stanowi nie więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 
Należy mieć również na uwadze, że zgodnie z zapisami regulaminu konkursu wydatki związane z ww. 
bazą poniesione na nabycie nieruchomości stanowić będą wydatki niekwalifikowalne projektu. 
 
Baza spa&wellness oznacza w szczególności infrastrukturę, urządzenia oraz wyposażenie związane 
ze świadczeniem usług w postaci różnorodnych zabiegów zdrowotnych, relaksacyjnych, 
pielęgnacyjnych wpływających na poprawę wyglądu, kondycji, samopoczucia, zdrowia 
psychofizycznego osób z nich korzystających. Do wydatków związanych z bazą spa&wellness 
zaliczyć należy wszystkie wydatki związane z opisaną powyżej działalnością np. zakup robót i 
materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych, zakup urządzeń takich jak sauny, 
jacuzzii, solaria, wyposażenia gabinetów zabiegowych itp.  
W związku z powyższym wydatki związane z zakupem wyposażenia/urządzeń niezbędnych do 
realizacji zabiegów takich jak  kinezyterapia, termoterapia, masaże, hydroterapia itp. podlegać będą 
ww. limitowi. 
 
Należy podkreślić, że w ramach przedmiotowego konkursu nie jest możliwe dofinansowanie projektu 
polegającego jedynie na budowie/zakupie infrastruktury noclegowej, gastronomicznej oraz 
spa&wellness. Ww. infrastruktura może jedynie uzupełniać główną atrakcję, która nie powinna opierać 
się na ww. usługach.  Należy jednak podkreślić, że szczegółowa analiza kwalifikowalności wydatków 
możliwa będzie po złożeniu w IZ RPO WZ kompletnej dokumentacji aplikacyjnej 
 
Pytanie 7:  
W związku z zapisami Regulaminu dla działania 1.5 RPO WZ – konkurs nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-
003/17 oraz brakiem ujęcia w słowniczku definicji spa&wellness, zwracam się z uprzejmą prośbą o 
potwierdzenie czy właściwie interpretujemy wskazane w nim wyłączenia/ograniczenia. Nasz projekt 
polega na stworzeniu centrum sportów aktywnych. Jednym z najważniejszych elementów projektu 
będzie budowa basenu pływackiego do celów sportowych i rekreacyjnych wraz z jacuzzi i sauną.  
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach wyłączeń wskazanych dla spa&wellness nie mieszczą się 
wydatki związane z budową basenu pływackiego. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu 
ubiegać się mogą projekty tworzące atrakcje turystyczne/produkty turystyczne w obszarach 
określonych w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego 
w sektorze turystyki” lub realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne mogące samodzielnie stanowić 
generator ruchu turystycznego.  
 
Pojęcia atrakcji turystycznej, produktu turystycznego oraz generatora ruchu turystycznego 
zdefiniowane są w regulaminie konkursu.  
Poprzez atrakcję turystyczną należy rozumieć obiekt cechujący się szczególnymi walorami, będący 
szczególnym przedmiotem zainteresowania ze strony turystów oraz przyciągający ruch turystyczny. 
Każdy obiekt będący atrakcją turystyczną wyróżnia się następującymi cechami: 
-  przyciąga turystów, 
-  ma rdzeń, czyli cechę wyróżniającą spośród innych obiektów lub wydarzeń, 
- ma oznacznik, czyli odpowiednie informacje o rdzeniu, dzięki którym turysta wie  o istnieniu atrakcji 
(np. tablice informacyjne, opis w przewodniku lub innej publikacji). 
Natomiast produkt turystyczny stanowi gotowa do sprzedaży spakietyzowana oferta, składająca się z 
usług i towarów, której podstawę wyznacza atrakcja turystyczna. 
Z kolei jako generator ruchu turystycznego należy rozumieć obiekt/obszar najczęściej odwiedzany 
przez turystów, a także obiekt/obszar o najwyższych walorach kulturowo-krajobrazowych, bez 
względu na ruch turystyczny jaki ten obiekt/obszar obecnie generuje (zakładając, że jego potencjał nie 
musi być obecnie wystarczająco wykorzystany, a realizacja projektu ma na celu zmianę tego stanu). 



 
W przypadku przedmiotowego konkursu szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że zasadniczym 
celem projektów nie ma być tworzenie czy rozbudowa wszelkiego rodzaju baz noclegowych, 
gastronomicznych lub ośrodków spa&wellness w naszym regionie. Dotacje na tego typu wydatki mogą 
stanowić jedynie marginalną część projektu. Od uczestników konkursu oczekuje się inicjatywy w 
zakresie odkrywania niewykorzystanego dotychczas potencjału turystycznego województwa, którego 
źródłem będą jedyne w swoim rodzaju atrakcje turystyczne dostępne dla szerokiego grona odbiorców 
o każdej porze roku.  
 
Do wydatków kwalifikowalnych w ramach konkursu należą m. in. wydatki związane z bazą noclegową, 
gastronomiczną oraz spa&wellness. Wydatki te mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod 
warunkiem, że stanowią  integralny element atrakcji turystycznej/produktu turystycznego oraz ich 
wartość stanowi nie więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. 
Należy mieć również na uwadze, że zgodnie z zapisami regulaminu konkursu wydatki związane z ww. 
bazą poniesione na nabycie nieruchomości stanowić będą wydatki niekwalifikowalne projektu. 
 
Baza spa&wellness oznacza w szczególności infrastrukturę, urządzenia oraz wyposażenie związane 
ze świadczeniem usług w postaci różnorodnych zabiegów zdrowotnych, relaksacyjnych, 
pielęgnacyjnych wpływających na poprawę wyglądu, kondycji, samopoczucia, zdrowia 
psychofizycznego osób z nich korzystających. Do wydatków związanych z bazą spa&wellness 
zaliczyć należy wszystkie wydatki związane z opisaną powyżej działalnością np. zakup robót i 
materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych, zakup urządzeń takich jak sauny, 
jacuzzii, solaria, wyposażenia gabinetów zabiegowych itp.  
A zatem, o ile basen pływacki nie będzie służył do świadczenia wskazanych powyżej usług i będzie 
integralnym elementem atrakcji turystycznej/produktu turystycznego/generatora ruchu, nie będzie 
wydatkiem limitowanym w projekcie.  
Ponadto należy stwierdzić, że jeżeli w ramach będącej wynikiem realizacji projektu atrakcji 
turystycznej będą świadczone usługi w sposób kompleksowy (np. elementy obiektu takie jak sauna, 
jacuzzi będą funkcjonowały kompleksowo w ramach centrum, nie będą stanowiły wyodrębnionej jego 
części przeznaczonej do świadczenia usług spa&wellness, za dostęp do której będą pobierane 
dodatkowe opłaty), odbiorcami będą całe rodziny, a infrastruktura będzie ogólnodostępna, co do 
zasady jej elementy nie będą stanowiły bazy spa&wellness i nie będą objęte wskazanym limitem.  
Należy jednak podkreślić, że szczegółowa analiza kwalifikowalności wydatków możliwa będzie po 
złożeniu w IZ RPO WZ kompletnej dokumentacji aplikacyjnej.  
 
Pytanie 8:  
Czy beneficjentem może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą? Jeśli tak to w jaki 
sposób rozwiązać kwestię sprawozdań finansowych, jako załączników do wniosku, których taka osoba 
nie posiada? 
 
Odpowiedź: 
W ramach działania 1.5 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, czyli mikro-, 
małym i średnim przedsiębiorstwom w myśl załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r., zgodnie z zapisami rozdziału nr 1.3 regulaminu konkursu, w tym w 
szczególności spółkom osobowym, kapitałowym jak i osobom fizycznym prowadzącym działalność 
gospodarczą. Wnioskodawcy, którzy nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych 
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm., przedkładają 
kopie PIT za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z potwierdzeniem wpływu do właściwego urzędu 
skarbowego lub „Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług i podatku 
akcyzowym oraz dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętego do 
podstawy opodatkowania” wystawione przez właściwy urząd skarbowy za 3 ostatnie lata obrotowe. W 
wyjątkowych sytuacjach w przypadku, gdy wnioskodawca do czasu złożenia wniosku nie przedłożył do 



urzędu skarbowego PIT za ostatni rok obrotowy, IZ RPO WZ dopuszcza możliwość  przedstawienia 
ww. dokumentów za poprzednie trzy lata (2013-2015). 
PIT wymagany jest niezależnie od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
 
Pytanie 9:  
Gdzie znaleźć definicje „spa&wellness”, o których mowa w regulaminie konkursu? 
 
Odpowiedź: 
Baza spa&wellness oznacza w szczególności infrastrukturę, urządzenia oraz wyposażenie związane 
ze świadczeniem usług w postaci różnorodnych zabiegów zdrowotnych, relaksacyjnych, 
pielęgnacyjnych wpływających na poprawę wyglądu, kondycji, samopoczucia, zdrowia 
psychofizycznego osób z nich korzystających. Do wydatków związanych z bazą spa&wellness 
zaliczyć należy wydatki związane z takim typem świadczonych usług np. zakup robót i materiałów 
budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych, zakup urządzeń takich jak sauny, jacuzzii, solaria, 
wyposażenia gabinetów zabiegowych itp. Wydatki związane z bazą noclegową, gastronomiczną oraz 
spa&wellness mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że stanowią  integralny element 
atrakcji turystycznej/produktu turystycznego oraz ich wartość stanowi nie więcej niż 10% całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych projektu. 
 
Pytanie 10:  
Czy w związku z planowaną inwestycją budowy basenu jest możliwie także uzyskanie dofinansowania 
instalacji solarnej w kwocie 100 000,00 zł 
 
Odpowiedź: 
W ramach naboru nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-003/17 pomoc udzielana będzie m.in. w oparciu o 
Rozporządzenie 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.13 
lit. a ww. rozporządzenia zakres pomocy regionalnej nie ma zastosowania do  pomocy wspierającej 
działalność w sektorze hutnictwa żelaza i stali, sektorze węglowym, sektorze budownictwa 
okrętowego, sektorze włókien syntetycznych, sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury oraz 
sektorze wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury.  
Przedmiotowe wyłączenie znajdzie więc zastosowanie zarówno w sytuacji, w której wytwarzanie 
energii stanowi główny cel projektu jak i takiej, gdy cel inwestycji jest inny, ale w wyniku realizacji, 
wytwarzanie energii będzie jej dodatkowym rezultatem. W pierwszym przypadku całość projektu 
będzie niekwalifikowalna, natomiast w drugim – jedynie ta część (konkretne wydatki), która jest 
związana z wytwarzaniem energii. Takie rozumienie art. 13 lit. a rozporządzenia nr 651/2014 należy 
przyjąć zarówno w przypadku, gdy energia, wytworzona w wyniku realizacji projektu, zostanie 
wprowadzona do sieci i sprzedana innym podmiotom, jak i w sytuacji, gdy zostanie ona wykorzystana 
na własne potrzeby przez Beneficjenta pomocy. 
Mając na uwadze powyższe wydatki związane z instalacją solarną będą stanowiły część 
niekwalifikowalną projektu. 
Jednocześnie w ramach przypomnienia pragnę wskazać, że w przedmiotowym konkursie nie jest 
możliwe dofinansowanie projektu polegającego jedynie na budowie/zakupie, rozbudowie infrastruktury 
noclegowej, gastronomicznej lub spa&wellness. Ww. infrastruktura może jedynie uzupełniać główną 
atrakcję, która nie powinna opierać się na ww. usługach. 
 
Pytanie 11:  
W związku z trwającym naborem z działania 1.5 w ramach RPO, proszę o informację, czy w 
przedmiotowym naborze, może wziąć udział mikroprzedsiębiorca, który w ramach swojego projektu 
inwestycyjnego chciałby stworzyć w obrębie swojego ośrodka wypoczynkowego innowacyjne 
uzdrowiskowe spa/bazę zabiegową uzdrowiskową. Gmina, w której zlokalizowany jest przedsiębiorca 
jest w trakcie prac nad uzyskaniem z Ministerstwa Zdrowia statusu uzdrowiska. 
 



Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu 
ubiegać się mogą projekty tworzące atrakcje turystyczne/produkty turystyczne w obszarach 
określonych w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego 
w sektorze turystyki” lub realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne mogące samodzielnie stanowić 
generator ruchu turystycznego. 
Pojęcia atrakcji turystycznej, produktu turystycznego oraz generatora ruchu turystycznego 
zdefiniowane są w regulaminie konkursu.  
Poprzez atrakcję turystyczną należy rozumieć obiekt cechujący się szczególnymi walorami, będący 
szczególnym przedmiotem zainteresowania ze strony turystów oraz przyciągający ruch turystyczny. 
Każdy obiekt będący atrakcją turystyczną wyróżnia się następującymi cechami: 
-  przyciąga turystów, 
-  ma rdzeń, czyli cechę wyróżniającą spośród innych obiektów lub wydarzeń, 
- ma oznacznik, czyli odpowiednie informacje o rdzeniu, dzięki którym turysta wie  o istnieniu atrakcji 
(np. tablice informacyjne, opis w przewodniku lub innej publikacji). 
Natomiast produkt turystyczny stanowi gotowa do sprzedaży spakietyzowana oferta, składająca się z 
usług i towarów, której podstawę wyznacza atrakcja turystyczna. 
Z kolei jako generator ruchu turystycznego należy rozumieć obiekt/obszar najczęściej odwiedzany 
przez turystów, a także obiekt/obszar o najwyższych walorach kulturowo-krajobrazowych, bez 
względu na ruch turystyczny jaki ten obiekt/obszar obecnie generuje (zakładając, że jego potencjał nie 
musi być obecnie wystarczająco wykorzystany, a realizacja projektu ma na celu zmianę tego stanu). 
W przypadku przedmiotowego konkursu szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że zasadniczym 
celem projektów nie ma być tworzenie czy rozbudowa wszelkiego rodzaju baz noclegowych, 
gastronomicznych lub ośrodków spa&wellness w naszym regionie. Dotacje na tego typu wydatki mogą 
stanowić jedynie marginalną część projektu. Od uczestników konkursu oczekuje się inicjatywy w 
zakresie odkrywania niewykorzystanego dotychczas potencjału turystycznego województwa, którego 
źródłem będą jedyne w swoim rodzaju atrakcje turystyczne dostępne dla szerokiego grona odbiorców 
o każdej porze roku.  
Odnosząc się bezpośrednio do pytania należy wskazać, że wydatki związane z utworzeniem bazy 
spa&wellness mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że stanowią  integralny element 
atrakcji turystycznej/produktu turystycznego oraz ich wartość stanowi nie więcej niż 10% całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych projektu. 
Należy podkreślić, że w ramach przedmiotowego konkursu nie jest możliwe dofinansowanie projektu 
polegającego jedynie na budowie/zakupie infrastruktury noclegowej, gastronomicznej oraz 
spa&wellness. Ww. infrastruktura może jedynie uzupełniać główną atrakcję, która nie powinna opierać 
się na ww. usługach.  Należy jednak podkreślić, że szczegółowa analiza kwalifikowalności wydatków 
możliwa będzie po złożeniu w IZ RPO WZ kompletnej dokumentacji aplikacyjnej. Ze względu na brak 
szczegółowych informacji IZ RPO WZ może jedynie ogólnie ustosunkować się do zapytania. 
 
 
 


