Pytanie 1:
Czy dla wskazanych specjalizacji zostały wybrane kody PKD, które będą potwierdzać wpisywanie się
projektu w niniejsze specjalizacje.
Konkurs dedykowany jest następującym 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.
Odpowiedź:
W Regulaminie konkursu nr RPZP.01.02.00-IZ.00-32-002/18 nie wskazano konkretnych kodów PKD
dla specjalizacji dla których dedykowane są niniejsze konkursy.
W ramach ww. konkursów wsparcie można otrzymać na przedsięwzięcia podejmowane w branżach
wskazanych w regulaminach konkursów 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, stanowiącym załącznik do ww. regulaminów.

Pytanie 2:
Czy składając wniosek o dofinansowanie można dołączyć jako załącznik program funkcjonalnoużytkowy planowanej inwestycji, czy lepiej widziane jest opracowanie projektu budowlanego,
szczególnie, że do wniosku o dofinansowanie wymagane jest złożenie dokumentów dotyczących
oddziaływania na środowisko.
Odpowiedź:
Zgodnie z założeniami naboru w ramach działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R
w przedsiębiorstwach Typ projektu 1 Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach nie
ma konieczności dołączania do wniosku o dofinansowanie dokumentów związanych z oceną wpływu
projektu na środowisko. Jednakże nie zwalnia to wnioskodawcy/beneficjenta z obowiązku
przygotowania i realizowania projektu zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz
posiadania wszelkiej dokumentacji związanej z oceną oddziaływania na środowisko. Wykaz
dokumentów niezbędnych w procesie inwestycyjnym określa dokument Zasady dla wnioskodawców
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Ocena
oddziaływania na środowisko stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu konkursu.
Natomiast obligatoryjnymi załącznikami, które należy przedłożyć na etapie składania wniosku
o dofinansowanie są:
1. Załącznik nr 2: Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
2. Załącznik nr 5.2: Decyzja w zakresie prowadzenia działalności koncesjonowanej
3. Załącznik nr 5.22: Agenda Badawcza (część opisowa i finansowa) – przygotowana w oparciu
o określony wzór.

4. Załącznik nr 6.3: Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy),
5. Załącznik nr 7: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
6. Załącznik nr 7.1: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013) – jeśli dotyczy,
7. Załącznik nr 7.1.1: Kopie zaświadczeń pomocy de minimis jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w
którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie – wg wzoru, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie – wg wzoru. Załącznik wymagany jest w przypadku ubiegania się o pomoc de
minimis w ramach projektu.
8. Załącznik nr 8: Dokumenty rejestrowe – w przypadku, gdy informacje z nich wynikające nie są
ogólnie dostępne w zasobach CEIDG lub KRS (w szczególności dotyczy spółek cywilnych i spółek
kapitałowych w organizacji, dla których należy załączyć umowę spółki),
Załączniki obowiązkowe, które mogą zostać uzupełnione na etapie przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie, to:
1. Załącznik nr 4: Dokumenty zezwalające na realizację inwestycji:
2. Załącznik 4c - Pozwolenie na budowę (opatrzone klauzulą ostateczności), zgłoszenia budowy/robót
budowlanych lub inne dokumenty w tym wymienione w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy OOŚ,
3. Załącznik 4d - Informacja od właściwego organu o braku sprzeciwu do planowanego
przedsięwzięcia realizowanego na podstawie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,
4. Załącznik nr 6.4: Dokumenty potwierdzające zewnętrzne źródła finansowania (np. promesa
kredytowa/leasingowa) – dotyczy jeśli wnioskodawca będzie finansował projekt z zewnętrznych
źródeł,
Załączniki nieobowiązkowe:
1. Załącznik nr 6.6: Pozostałe dokumenty, które zdaniem wnioskodawcy mogą mieć wpływ na
całościową ocenę projektu, np. opinie, listy intencyjne.
2. Dokumenty zezwalające na realizację inwestycji (załączniki nr 4) wnioskodawca, jeśli je posiada co
do zasady zobowiązany jest załączyć do wniosku o dofinansowanie. Jednakże ze względu na długi
czas oczekiwania na wydanie części z nich przez uprawnione organy, IZ RPO WZ dopuszcza
możliwość, że zostaną one uzupełnione po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wyborze
projektu do dofinansowania, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wnioskodawca powinien
jednak mieć na uwadze to, że dołączenie do wniosku o dofinansowanie ww. dokumentów przyczyni
się do szybszego podpisania umowy o dofinansowanie.
W przypadku projektów, w których planowane jest nabycie nieruchomości IZ RPO WZ dopuszcza
warunkowo dostarczenie dokumentów zezwalających na realizację inwestycji (załączniki nr 4) nie
później niż w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie. W powyższym terminie
wnioskodawca zobowiązany będzie także udokumentować prawo do dysponowania nieruchomością
na cele realizacji projektu (aktualizując wniosek o dofinansowanie i przedkładając stosowne
dokumenty).

Mając na uwadze powyższe nie ma konieczności załączania programu funkcjonalno-użytkowego
planowanej inwestycji oraz projektu budowlanego.
Pytanie 3:
Czy podmiot z PKD głównym 7120B, ale posiadający także 4950A czy 4221Z
i dodatkowo powiązana z firmą o PKD głównym 4221Z może ubiegać się o dofinansowanie
w ramach naboru 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ projektu 1. Tworzenie i
rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach?
Odpowiedź:
Wsparcie w konkursie nr RPZP.01.02.00-IZ.00-32-002/18 kierowane jest wyłącznie na
przedsięwzięcia podejmowane w ramach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego
określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego przyjętym
przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1489/16 z dnia 19 września 2016 roku
(stanowiącym załącznik nr 5 do regulaminu) lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych
w ramach globalnych łańcuchów wartości.
Konkurs dedykowany jest następującym 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.

Powyższe weryfikowane będzie przede wszystkim na podstawie zapisów sekcji A.1.1. Uproszczonego
Biznes planu przedsięwzięcia stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie.
Wprawdzie zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do ww. regulaminu tj. Wzór wniosku o dofinansowanie
projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 wraz z instrukcją wypełniania
Wnioskodawca musi wskazać:
a) kod PKD wnioskodawcy – tj. kod PKD głównej działalności wnioskodawcy (w przypadku
wnioskodawcy, będącego podmiotem krajowym, podany kod PKD musi figurować w aktualnym
dokumencie rejestrowym wnioskodawcy) oraz
b) kod PKD działalności, której dotyczy projekt – tj. kod PKD związany z działalnością wnioskodawcy,
w ramach której zostaną wprowadzone innowacje produktowe lub procesowe będące rezultatem
projektu (podany kod PKD nie musi widnieć w dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy na dzień
składania wniosku o dofinansowanie, a musi zostać uwzględniony w dokumencie rejestrowym
Wnioskodawcy przed rozpoczęciem działalności związanej z projektem), jednakże należy mieć na
uwadze, że Regulamin konkursu nr RPZP.01.02.00-IZ.00-32-002/18 nie określa konkretnych kodów
PKD dla specjalizacji, dla których dedykowany jest niniejszy konkurs.
Wobec powyższego, posiadane przez Wnioskodawcę kody PKD tj.:
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,

- 49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych,
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
nie mają decydującego znaczenia, zaś niezbędne jest aby informacje w dokumentacji aplikacyjnej
jednoznacznie wskazywały, że przedmiot oraz zakres projektu wpisuje się (lub jest powiązany
poprzez globalny łańcuch wartości) w obszar konkretnej inteligentnej specjalizacji Województwa
Zachodniopomorskiego.
Dodatkowo należy mieć świadomość, że o dofinansowanie nie mogą ubiegać przedsiębiorcy, którzy
zostali wskazani w podrozdziale 1.3 Wyłączenia z możliwości dofinansowania ww. Regulaminu
konkursu.

Pytanie 4:
Czy do działania 1.2. Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ projektu 1. Tworzenie i
rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach konieczne jest studium wykonalności?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach działania 1.2. Rozwój infrastruktury B+R
w przedsiębiorstwach, Typ projektu 1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach nie
jest wymagane złożenie studium wykonalności.
Obligatoryjnymi załącznikami, które należy przedłożyć na etapie składania wniosku o dofinansowanie
są:
1. Załącznik nr 2: Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
2. Załącznik nr 5.2: Decyzja w zakresie prowadzenia działalności koncesjonowanej
3. Załącznik nr 5.22: Agenda Badawcza (część opisowa i finansowa) – przygotowana w oparciu
o określony wzór.
4. Załącznik nr 6.3: Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy),
5. Załącznik nr 7: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
6. Załącznik nr 7.1: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013) – jeśli dotyczy,
7. Załącznik nr 7.1.1: Kopie zaświadczeń pomocy de minimis jakie otrzymał wnioskodawca w roku,
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie – wg wzoru, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie – wg wzoru. Załącznik wymagany jest w przypadku ubiegania się o pomoc de
minimis w ramach projektu.
8. Załącznik nr 8: Dokumenty rejestrowe – w przypadku, gdy informacje z nich wynikające nie są
ogólnie dostępne w zasobach CEIDG lub KRS (w szczególności dotyczy spółek cywilnych i spółek
kapitałowych w organizacji, dla których należy załączyć umowę spółki),
Załączniki obowiązkowe, które mogą zostać uzupełnione na etapie przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie, to:
1. Załącznik nr 4: Dokumenty zezwalające na realizację inwestycji:

2. Załącznik 4c - Pozwolenie na budowę (opatrzone klauzulą ostateczności), zgłoszenia budowy/robót
budowlanych lub inne dokumenty w tym wymienione w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy OOŚ,
3. Załącznik 4d - Informacja od właściwego organu o braku sprzeciwu do planowanego
przedsięwzięcia realizowanego na podstawie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,
4. Załącznik nr 6.4: Dokumenty potwierdzające zewnętrzne źródła finansowania (np. promesa
kredytowa/leasingowa) – dotyczy jeśli wnioskodawca będzie finansował projekt z zewnętrznych
źródeł,
Załączniki nieobowiązkowe:
1. Załącznik nr 6.6: Pozostałe dokumenty, które zdaniem wnioskodawcy mogą mieć wpływ na
całościową ocenę projektu, np. opinie, listy intencyjne.
2. Dokumenty zezwalające na realizację inwestycji (załączniki nr 4) wnioskodawca, jeśli je posiada co
do zasady zobowiązany jest załączyć do wniosku o dofinansowanie. Jednakże ze względu na długi
czas oczekiwania na wydanie części z nich przez uprawnione organy, IZ RPO WZ dopuszcza
możliwość, że zostaną one uzupełnione po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wyborze
projektu do dofinansowania, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wnioskodawca powinien
jednak mieć na uwadze to, że dołączenie do wniosku o dofinansowanie ww. dokumentów przyczyni
się do szybszego podpisania umowy o dofinansowanie.

