Pytanie 1:
Jaki jest termin ważności dokumentów dotyczących monitorowania obszarów natura 2000
i gospodarki wodnej? Ile są ważne takie dokumenty?
Odpowiedź:
W dokumentacji aplikacyjnej konkursu nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-002/16 nie ma zapisu dotyczącego
terminu ważności Załącznika 3a - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów
Natura 2000 wraz z mapą, na której wskazano lokalizację projektu i obszarów Natura 2000
i Załącznika 3b - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.
Natomiast przedmiotowe załączniki muszą dotyczyć wnioskodawcy/projektu oraz mają być na
aktualnym wzorze.
Załączniki 3a i 3b spełniające powyższe warunki są ważne niezależnie od daty wystawienia.
Pytanie 2:
W regulaminie konkursu wskazano: „4. Podklasy kodów PKD odpowiadające poszczególnym
inteligentnym specjalizacjom wskazano w poniższych tabelach. Lista nie obejmuje rodzajów
działalności, które miały możliwość uzyskania wsparcia w ramach naboru nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32001/16 z dnia 17 grudnia 2015 r.” Czy ten zapis wyklucza z możliwości ubiegania się
o dofinansowanie podmiotów w zakresie innego PKD wskazanego w ramach inteligentnych
specjalizacji RPO i objętego konkursem z 2015 r. (30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych
i sportowych).
Jak należy rozumieć zapis „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? Jesteśmy producentem elementów niezbędnych do produkcji mebli (zarówno
drewnianych jak i z płyty wiórowej - czyli uczestniczymy w globalnym łańcuchu jeśli chodzi o PKD
wskazane w dokumentacji).
Czy wówczas trzeba określić PKD samego projektu czy powiązanego poprzez globalne łańcuchy
wartości?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w ramach RPO WZ 2014-2020 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 branżach 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. Podklasy kodów PKD odpowiadające poszczególnym inteligentnym
specjalizacjom wskazano w tabeli w punkcie 4 rozdziału 1.2. Lista kodów nie obejmuje rodzajów
działalności, które miały możliwość uzyskania wsparcia w ramach naboru nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32001/16 z dnia 17 grudnia 2015 r.
Wobec powyższego projekty o kodach PKD wyszczególnionych w regulaminie poprzedniego konkursu
dla Działania 1.5. mogłyby ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem, że przedmiot projektu jest
bezpośrednio powiązany w ramach globalnych łańcuchów wartości z kodem PKD wymienionym
w regulaminie aktualnego konkursu.
W załączniku nr 1 pn. BIZNES PLAN (CZĘŚĆ OPISOWA) w punkcie A.2. Przedmiot działalności
w globalnym łańcuchu wartości wskazano, iż w przypadku gdy przedmiot działalności (kod PKD,
którego dotyczy projekt) nie jest wymieniony w wykazie podklas kodów PKD odpowiadających

poszczególnym inteligentnym specjalizacjom (wymienionych w regulaminie konkursu w punkcie 4
rozdziału 1.2), należy precyzyjnie wykazać, że przedmiot działalności jest bezpośrednio powiązany
z konkretnymi inteligentnymi specjalizacjami w ramach globalnych łańcuchów wartości poprzez
odniesienie się do kodów PKD właściwych dla tych inteligentnych specjalizacji, czyli w dokumentacji
aplikacyjnej należy podać kod PKD projektu i wykazać bezpośrednie powiązanie z kodem PKD
wymienionym w regulaminie konkursu w punkcie 4 rozdziału 1.2.
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.
Należy mieć jednocześnie na uwadze (co precyzuje załącznik nr 10 do regulaminu konkursu),
iż 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. W dokumentacji aplikacyjnej Wnioskodawca powinien wykazać, że realizowany projekt
wpłynie na proces kreowania inteligentnej specjalizacji i jej potencjał rozwojowy. W przypadku
wątpliwości, niejednoznacznych opisów, IZ RPO WZ może zobowiązać Wnioskodawcę do
przedłożenia dodatkowych wyjaśnień, dokumentów potwierdzających i uwiarygodniających wpływ
realizacji projektu na rozwój i wzmocnienie wskazanej przez Wnioskodawcę inteligentnej specjalizacji.
Pytanie 3:
Planujemy zakupić oprogramowanie dedykowane, które związane będzie z naszą już istniejącą
platformą wsparcia e-commerce.
Czy są jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o zakup wartości niematerialnych i prawnych?
Posiadamy kilka firm na terenie Polski, w tym jedna z naszych Spółek jest na terenie Szczecina.
Chcielibyśmy ubiegać się o dotację dla firmy, ze Szczecina. Czy jej potencjał zasobowy/finansowy
i doświadczenie możemy opisywać z punktu widzenia całej grupy gospodarczej? Sama firma
w Szczecinie posiada zdolność finansową do przeprowadzenia projektu i do analizy finansowej
będziemy brać wyłącznie dane firmy wnioskującej.
Odpowiedź:
Każdy przedstawiony we wniosku o dofinansowanie wydatek, aby mógł zostać uznany
za kwalifikowalny musi być zgody z zapisami regulaminu konkursu, tj. przede wszystkim musi być:
- faktycznie poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków wskazanym we wniosku
o dofinansowanie,
- zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami
regulującymi zasady udzielania pomocy publicznej,
- zgodny z RPO WZ, SOOP oraz innymi dokumentami, do których stosowania zobowiązał się
wnioskodawca/beneficjent,
- uwzględniony w budżecie projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie,
- poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie,
- niezbędny do realizacji celów projektu i poniesiony w związku z realizacją projektu,
- dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i oszczędny, z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
- należycie udokumentowany, tj. zgodnie z wymogami IZ RPO WZ.
Ponadto (zgodnie z podrozdziałem 3.5 Wydatki kwalifikowalne pkt 4 ppkt 4) regulaminu konkursu)
nabycie wartości niematerialnych i prawnych, jest kwalifikowalne pod warunkiem, że:
a) należy z nich korzystać wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc,
b) muszą podlegać amortyzacji,
c) należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą osobowo lub
kapitałowo,

d) muszą być włączone do ewidencji księgowej przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą
pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez okres trwałości projektu, tj. przez co
najmniej 3 lata od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta,
e) w przypadku nabycia wartości niematerialnych i prawnych
niedostępnych powszechnie
w sprzedaży, tworzonych na indywidualne potrzeby beneficjenta tj. oprogramowania dedykowane,
licencje wyłączne, patenty, know-how itp. wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić w polu C.1
Biznes Planu, stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie, metodę i wyniki
szczegółowej wyceny niniejszej wartości niematerialnej i prawnej.
W przypadku Wnioskodawcy będącego członkiem grupy przedsiębiorstw (wzajemnie ze sobą
powiązanych) co do zasady zdolność finansowa oraz pozostałe zasoby oceniane będą z perspektywy
samego przedsiębiorstwa aplikującego o dofinansowanie projektu m.in. na podstawie poniżej
zdefiniowanych kryteriów wyboru projektu stanowiących załącznik nr 2 do regulaminu:
- 3.2 Zdolność finansowa - Wnioskodawca zapewni niezbędne środki finansowe do realizacji projektu,
co wynika z przedstawionego planu finansowego. Sytuacja finansowa wnioskodawcy daje gwarancję
realizacji przedsięwzięcia w terminie określonym we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca
zapewni środki finansowe do utrzymania projektu w okresie trwałości.
- 3.3 Zdolność operacyjna - Wnioskodawca gwarantuje zdolności organizacyjne do realizacji projektu
zgodnie z jego celem. Wnioskodawca zapewnia zasoby techniczne, kadrowe, wiedzę umożliwiającą
terminową realizację projektu oraz gwarantujące utrzymanie trwałości projektu, w szczególności jego
rezultatów.
Niemniej jednak, możliwość aplikowania przez jednego członka grupy przedsiębiorstw jest silnie
uzależniona od tej grupy. Przykładowo, gdy jedno z przedsiębiorstw znajdującej się w korzystnej
sytuacji finansowej zdecydowałoby się aplikować o dofinansowanie, natomiast sytuacja pozostałych
przedsiębiorstw powiązanych w ramach grupy spełniałaby definicję trudnej sytuacji w myśl art. 2 pkt
18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu wówczas,
aplikowanie przez wnioskodawcę mogłoby być uniemożliwione.
Również status przedsiębiorstwa, determinujący możliwość udziału w konkursie (brak możliwości
aplikowania przez duże przedsiębiorstwa) i poziom dofinansowania projektu uzależniony jest
od wielkości przedsiębiorstwa z uwzględnieniem przedsiębiorstw z nim powiązanych lub partnerskich.
W takim przypadku jako dane potwierdzające status przedsiębiorstwa (wielkość zatrudnienia oraz
dane finansowe) oprócz danych przedsiębiorstwa, które ubiega się dofinansowanie należy dodać
także odpowiednie dane przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych zgodnie z zasadami
określonymi w podrozdziale 1.3 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie regulaminu
konkursu.
Pytanie 4:
Czy usługi wdrożeniowe, które są niezbędne do wdrożenia zintegrowanego informatycznego systemu
zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP w firmie, takie jak: analiza przedwdrożeniowa firmy,
opracowanie modelu systemu, opracowanie prototypu systemu, nadzór nad testowaniem systemu,
naprawa wykrytych błędów w fazie testowania, prace programistyczne niezbędne do spełnienia przez
system wymogów firmy, uruchomienie systemu w produkcji, nadzór i optymalizacja działań w systemie
itd. są wydatkiem kwalifikowanym w ramach działania 1.5 nabór RPZP.01.05.00-IZ.00-32 002/16?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami regulaminu w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój
regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji wydatkami kwalifikowalnymi są:
1. Nabycie nieruchomości niezabudowanej i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej – w tym prawa
użytkowania wieczystego, pod warunkiem że stanowią nie więcej niż 10% całkowitych wydatków
kwalifikowalnych projektu (w przypadku terenów poprzemysłowych i terenów opuszczonych,
na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15%).
2. Nabycie środków trwałych.
3. Zakup robót i materiałów budowlanych.

4. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych.
5. Dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego.
6. Zakup środków transportu – ograniczony do rodzaju 743 oraz podgrupy 76 zgodnie z klasyfikacją
środków trwałych.
Jednocześnie należy dodać iż wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie
następujące warunki:
a) został faktycznie poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków wskazanym we wniosku
o dofinansowanie,
b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego,
w tym przepisami regulującymi zasady udzielania pomocy publicznej,
c) jest zgodny z RPO WZ, SOOP (wersja 11.1), niniejszym regulaminem oraz innymi dokumentami,
do których stosowania zobowiązał się wnioskodawca/beneficjent,
d) został uwzględniony w budżecie projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie,
e) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie,
f) jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu,
g) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i oszczędny, z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
h) został należycie udokumentowany, tj. zgodnie z wymogami IZ RPO WZ,
i) został wykazany we wniosku o płatność,
j) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych bądź robót zrealizowanych oraz zaliczek
zapłaconych na rzecz wykonawców, przy czym jeżeli umowa została zawarta na podstawie PZP,
zastosowanie ma art. 151 a tej ustawy,
k) jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny określonymi w Wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r.
Katalog wydatków kwalifikowalnych jest katalogiem zamkniętym, co oznacza że wszelkie wydatki
planowane w ramach projektu, które nie są w nim zamieszczone stanowią wydatki niekwalifikowalne.
Tym samym, o ile wydatki, które zawarto w zapytaniu będą mogły być przyporządkowane
do konkretnej kategorii wydatków kwalifikowalnych i będą spełniały powyższe warunki, a także nie
będą stały w sprzeczności z pozostałymi zapisami regulaminu konkursu, wówczas mogą stanowić
wydatki kwalifikowalne.
Pytanie 5:
1. Czy wydatkiem kwalifikowanym jest nabycie nieruchomości niezabudowanej i/lub nabycie
nieruchomości zabudowanej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ale po 1 stycznia 2014 roku
(oczywiście do wysokości 10 lub 15 %)?
2. Czy nie ma określonego limitu wydatków dla zakupu robót i materiałów budowlanych?
Odpowiedź:
1. Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia
w IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy. W związku z powyższym, projekt kwalifikuje
się do wsparcia o ile nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Oznacza to, iż rozpoczęcie realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku dyskwalifikuje projekt
z możliwości udzielenia pomocy. Tym samym brak jest możliwości ujęcia we wniosku
o dofinansowanie wydatków wcześniej poniesionych, tzn. przed dniem złożenia wniosku.
2. Zgodnie z regulaminem konkursu limity nie dotyczą zakupu robót i materiałów budowlanych.

Pytanie 6:
Czy jest dozwolone złożenie zapytania ofertowego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie?
Odpowiedź:

Złożenie zapytania ofertowego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie jest dopuszczalne i
nie powoduje rozpoczęcia realizacji projektu.
Pytanie 7:
Czy spółdzielnia właścicieli prowadząca działalność gospodarczą może aplikowaćw konkursie 1.5
RPO WZP?
Odpowiedź:
W przypadku podmiotów gospodarczych wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców zgodnie z ustawą
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub zarejestrowanych w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, możliwość przystąpienia do konkursu ogłoszonego
w ramach naboru nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-002/16 jest jak najbardziej dopuszczalna, pod
warunkiem spełnienia wszystkich zasad określonych zapisami Regulaminu konkursu.
Treść regulaminu oraz pozostałe dokumenty związane z naborem nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-002/16
dostępne są na stronie www.rpo.wzp.pl pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/15inwestycje-przedsiebiorstw-wspierajace-rozwoj-regionalnych-specjalizacji-oraz-inteligentnychspecjalizacji-0.
Zgodnie z zapisami przywołanego Regulaminu, rozdział 1.3 Podmioty uprawnione do ubiegania się
o dofinansowanie, dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP,
tj.: mikroprzedsiębiorstwom, małym przedsiębiorstwom i średnim przedsiębiorstwom w rozumieniu
Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
Status przedsiębiorstwa określany jest na podstawie liczby osób zatrudnionych (RJP) – kryterium
główne oraz rocznej wartości obrotów netto lub całkowitego bilansu rocznego. Zgodnie z Załącznikiem
I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 do kategorii średnich przedsiębiorstw (MŚP) należą
przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza
50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo
definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. Z kolei mikroprzedsiębiorstwo definiuje się
jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity
bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
Ponadto należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z zapisami Regulaminu, rozdział 1.2 Typy projektów,
zasady przyznawania dofinansowania i wyłączenia z możliwości dofinansowania, możliwe jest
dofinansowanie określonego typu projektów z zakresu innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw
w branżach ujętych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego,
odpowiadających podklasom kodów PKD wskazanym w Regulaminie lub bezpośrednio z nimi
powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.
Zatem aby móc ubiegać się o dofinansowanie wnioskodawca musi być mikro, małym bądź średnim
przedsiębiorcą oraz przedstawić projekt spełniający ściśle określone warunki opisane w dokumentacji
konkursowej dostępnej na ww. stronie internetowej.
Pytanie 8:
Regulamin Rozdział 1 punkt 1.2 wymienia zakup: grunty, budynki, budowle natomiast wyklucza zakup
lokali mieszkalnych punkt 3.6) regulaminu.
Proszę o doprecyzowanie zapisu, czy w momencie nabycia lokalu mieszkalnego nr 1 i nr 2 a tym
samym stając się właścicielem całego budynku, który od razu zostanie przekształcony na lokal
użytkowy – biurowy spełniając wymogi w planie zagospodarowania przestrzennego. Czy taki wydatek
zostanie uznany za kwalifikowany jeżeli zostanie w/w przekształcenie dokonane przed złożeniem
wniosku o płatność?
Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe lokale są od wielu lat niezamieszkane (opuszczone) a budynek
wymaga remontu generalnego przysługuje zwiększenie do 15% (strona 26 podpunkt „j”) czy fakt ten
wymaga szczególnego udokumentowania lub oświadczeń właścicieli bądź informacji w operatach
szacunkowych (wycenach)?

Odpowiedź:
1. Regulamin naboru nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-002/16 w rozdziale 3.6 Przykładowe wydatki
niekwalifikowalne w konkursie pkt 2 lit. l określa, iż wydatkiem niekwalifikowalnym jest zakup lokalu
mieszkalnego. Powyższe stanowi odzwierciedlenie zapisów dokumentu pn. Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, który
w rozdziale 6.3 Wydatki niekwalifikowalne pkt 1 lit l jednoznacznie stanowi, że zakup lokali
mieszkalnych nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach projektów finansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wobec powyższego o ile nabywana nieruchomość na dzień jej nabycia stanowić będzie lokal
mieszkalny, wówczas wydatek związany z jej nabyciem będzie kosztem niekwalifikowalnym
w projekcie.
2. Podwyższenie limitu związanego z zakupem nieruchomości z 10% na 15% dotyczy jedynie
sytuacji, gdy nabywana nieruchomość zabudowana znajduje się na terenie poprzemysłowym lub
terenie opuszczonym. Zgodnie z definicją zawartą w regulaminie konkursu teren opuszczony to
teren zdegradowany, nieużytkowany lub nie w pełni wykorzystany. Nabycie budynku lub lokalu
opuszczonego nie jest tożsame nabyciu nieruchomości znajdującej się na terenie opuszczonym
w myśl przytoczonej definicji. Wobec powyższego, w przypadku gdy wnioskodawca
w dokumentacji aplikacyjnej zawrze podwyższony limit związany z nabyciem nieruchomości
wówczas niezbędnym będzie także wiarygodne uargumentowanie i udokumentowanie faktu,
iż planowana do nabycia nieruchomość znajduje się na terenie opuszczonym spełniającym
warunek do podwyższenia limitu wydatków kwalifikowalnych związanych z nabyciem znajdujących
się w jego obszarze nieruchomości.
Pytanie 9:
Zgodnie z Opracowaniem dotyczącym działalności wykluczonych z funduszy RPO nie jest możliwe
udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierającej działalność w sektorze transportu
i związanej z nim infrastruktury.
Czy w świetle tych wytycznych można ubiegać się o pomoc w sektorze logistyki i magazynowania,
który nie polega wprost na budowie infrastruktury transportowej, ale na budowie infrastruktury
wspierającej transport (magazyny, centra logistyczne, centra intermodalne)?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w ramach RPO WZ 2014-2020 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 branżach 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..
Odnosząc się do rodzajów działalności prowadzonej w sektorze logistyki i magazynowania, istnieje
możliwości uzyskania pomocy na realizację przedsięwzięcia w ww. branży pod warunkiem
zachowania zgodności projektu z zasadami wynikającymi z Regulaminu konkursu nr RPZP.01.05.00IZ.00-32-002/16. Jedną z tych zasad jest wykazanie w dokumentacji aplikacyjnej, że rodzaj
działalności gospodarczej wnioskodawcy w zakresie realizowanego projektu, określonej konkretnym
kodem PKD, został uwzględniony w wykazie kodów odpowiadających poszczególnym inteligentnym
specjalizacjom lub jest z nimi powiązany w ramach globalnych łańcuchów wartości. Ponadto projekt
nie może podlegać wyłączeniu z możliwości dofinansowania, o którym mowa w podrozdziale 1.2.1
Wyłączenia z możliwości dofinansowania.
Zgodnie z zapisami podrozdziału 1.2.1 regulaminu konkursu pomoc publiczna nie może być udzielona
na działalność wyłączoną z możliwości otrzymania wsparcia na podstawie Rozporządzenia Komisji

(UE) nr 651/2014. Między innymi dofinansowanie nie może być udzielone na projekty dotyczące
działalności gospodarczej prowadzonej w sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury.
Należy stwierdzić, że pojęcie infrastruktury związanej z transportem należy rozumieć szeroko, i tak
o ile wskazane magazyny, centra logistyczne czy też centra intermodalne stanowić będą infrastrukturę
związaną z transportem, projekty polegające na ich tworzeniu nie będą mogły uzyskać
dofinansowania.
Podkreślić należy, że ocena projektu w tym charakteru prowadzonej działalności zostanie
przeprowadzona w oparciu o szczegółowy opis projektu przedstawiony w dokumentacji aplikacyjnej.

Pytanie 10:
Czy zarząd firmy może składać wniosek o dofinansowanie i będzie mógł realizować umowę
o dofinansowanie jeżeli:
1. skazanie prawomocne nastąpi przed złożeniem wniosku,
2. skazanie prawomocne nastąpi po złożeniu wniosku, a przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie,
3. skazanie prawomocne nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie,
4. skazanie prawomocne nastąpi w okresie trwałości projektu.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami pkt 1 lit. a) tiret siódmy Podrozdziału 1.2.1 Wyłączenia z możliwości
dofinansowania regulaminu konkursu w ramach RPO WZ 2014-2020 dla Działania 1.5 Inwestycje
przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
o dofinansowanie nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem
m.in. za przestępstwo karnoskarbowe. W związku z powyższym wnioskodawca w treści wniosku
o dofinansowanie składa stosowne oświadczenie.
Mając na uwadze powyższe należy uznać, że w przypadku prawomocnego skazania przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie.
Następnie w przypadku przyznania dofinansowania wnioskodawca przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie zobligowany jest do złożenia oświadczenia w przedmiocie aktualności treści
wniosku o dofinansowanie, w tym oświadczeń w nim zawartych. Tym samym z wnioskodawcą
skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karnoskarbowe nie zostanie podpisana umowa
o dofinansowanie.
Należy również wskazać, iż zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie projektu może zostać
rozwiązana przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ w przypadku, gdy w stosunku do Beneficjenta lub
w stosunku do osób działających w jego imieniu został wydany prawomocny wyrok skazujący
za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione przez Beneficjenta lub osoby działające
w jego imieniu, w związku realizacją Umowy. W tym przypadku skazanie prawomocnym wyrokiem za
jakiekolwiek przestępstwo karnoskarbowe nie będzie stanowiło przesłanki do rozwiązania umowy
o dofinansowanie, lecz ww. skutki będzie mogło wywrzeć skazanie prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo karnoskarbowe pozostające w związku z realizacją umowy o dofinansowanie.
Powyższe odnosi się zarówno do okresu realizacji projektu, jak i trwałości projektu.
Ponadto należy również wskazać, że w treści wniosku o dofinansowanie wnioskodawca oświadcza
również, że wnioskodawca zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych reguluje w terminie oraz nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
oraz podatków. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie prawdziwość ww. oświadczenia jest
weryfikowana na podstawie odpowiednich zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz
urzędu skarbowego.
Pytanie 11:
Proszę o interpretację zapisów w Regulaminie Konkursu RPO WZ 2014-2020 Działanie 1.5.
Na stronie 8/52 Regulaminu Konkursu napisano:

Podklasy kodów PKD odpowiadające poszczególnym inteligentnym specjalizacjom wskazano
w poniższych tabelach.
WIELKOGABARYTOWE KONSTRUKCJE WODNE I LĄDOWE
1. 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających
2. 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi co sugeruje (PKD 30.11.Z), że tzw. "Firmy
Stoczniowe" mogą startować, ale na stronie 15/52 tego regulaminu zapisano:
b) pomoc nie może być udzielona na działalność wyłączoną z możliwości otrzymania wsparcia na
podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014: Dofinansowanie nie może być udzielone na
projekty dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej w sektorze: hutnictwa żelaza i stali,
węglowym, budownictwa okrętowego, włókien syntetycznych, transportu i związanej z nim
infrastruktury, wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury.
Zapis ten z kolei jakby wyklucza "Firmy Stoczniowe".
Prosimy o wydanie interpretacji, czy takie firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w ramach RPO WZ 2014-2020 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 branżach 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.
Zapisy punktu 4 rozdziału 1.2 regulaminu, a mianowicie : „Podklasy kodów PKD odpowiadające
poszczególnym inteligentnym specjalizacjom wskazano w poniższych tabelach” oraz „Należy zwrócić
uwagę, iż projekty w zakresie ww. inteligentnych specjalizacji, a także projekty w branżach
bezpośrednio powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami w ramach globalnych łańcuchów wartości,
mogą podlegać wyłączeniu z możliwości dofinansowania, o którym mowa w Podrozdziale 1.2.1
Wyłączenia z możliwości dofinansowania , w zależności od charakteru działalności, z którą związany
jest projekt” nie noszą znamion sprzeczności.
Jak wynika, z wyżej przytoczonego zapisu, istotny jest charakter działalności, z którą związany jest
projekt, a nie tylko branża w której działa wnioskodawca. Wykaz Inteligentnych Specjalizacji
Województwa Zachodniopomorskiego zawarty w regulaminie konkursu odzwierciedla pełen zakres
kodów, umożliwiając udzielenie wsparcia również przedsiębiorcom z branż bezpośrednio powiązanych
z branżami, które w oparciu o regulacje dotyczące pomocy publicznej są wyłączone z możliwości
uzyskania bezpośredniego wsparcia w ramach konkursu.
W związku z tym, iż istotny jest charakter działalności, z którą związany jest projekt, a nie tylko branża
w której działa wnioskodawca, nieprawidłowym uproszczeniem jest twierdzenie, że „firmy stoczniowe”
są wykluczone na podstawie zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. Przedsiębiorstwo z branży sektora stoczniowego mogłoby ubiegać się o dofinansowanie pod
warunkiem, że pomoc nie będzie wspierać działalności wskazanej jako wykluczona.
Zgodnie z dokumentem, który został wskazany w regulaminie konkursu jako pomocny przy określaniu
projektów podlegających wykluczeniu (Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej
wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach
działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej) wydanym przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, dokładne wskazanie zakresu działalności określonej kodem
PKD odpowiadającemu definicji sektora stoczniowego w prawie unijnym jest w praktyce niemożliwe.
Zgodnie z art. 13 lit. a rozporządzenia nr 651/2014, nie jest możliwe udzielanie regionalnej
pomocy inwestycyjnej wspierającej działalność w sektorze budownictwa okrętowego. W celu
przybliżenia pojęcia budownictwa okrętowego można posłużyć się definicjami zawartymi w wygasłych
„Zasadach ramowych dotyczących pomocy publicznej dla przemysłu stoczniowego” (Dz. Urz. C 364/9,
14.12.2011), które definiują działalność w ww. sektorze .

Przede wszystkim do sektora budownictwa okrętowego zalicza się produkcję statków o określonej
pojemności (powyżej 100 GT). Dane przedsiębiorstwo może produkować zarówno statki zaliczane do
sektora stoczniowego, jak i nie zaliczane do tego sektora. Biorąc pod uwagę definicję sektora
budownictwa okrętowego, nie zalicza się do nich podmiotów, które produkują na przykład
pełnomorskie statki handlowe z własnym napędem o pojemności mniejszej niż 100 ton brutto lub
przebudowę statków o pojemności mniejszej niż 1000 ton brutto. Poniżej wskazano kody PKD
działalności zaliczanej do sektora stoczniowego w rozumieniu prawa unijnego odnoszącego się do
pomocy publicznej.
Produkcja statków i konstrukcji pływających (30.11.Z)
- produkcja statków (z wyłączeniem łodzi sportowych i wycieczkowych), takich jak:
• Statki pasażerskie, promy, statki handlowe, tankowce , holowniki itp.,
• Kutry, łodzie rybackie i statki – przetwórnie,
• Poduszkowce, z wyłączeniem poduszkowców przeznaczonych na cele rekreacyjne,
- produkcja sekcji dla statków i jednostek pływających
Z wyłączeniem:
- produkcja statków (z wyłączeniem łodzi sportowych i wycieczkowych), takich jak:
• Okręty wojenne,
• Pływając e lub zanurzone platformy wiertnicze ,
- produkcja jednostek pływających, takich jak doki pływające, pontony, grodzie izolacyjne, przystanie
pływające, pławy, boje
- zbiorniki pływające, barki, latarnie, dźwigi pływające, tratwy nadmuchiwane przeznaczone na cele
inne niż rekreacyjne itp.
Naprawa i konserwacja statków i łodzi (33.15.Z)
- naprawa i rutynowa konserwacja statków i pozostałych konstrukcji pływających .
Z wyłączeniem:
- naprawa i konserwację łodzi sportowych i wycieczkowych.
Reasumując, działalność w branży określonej kodem PKD 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji
pływających oraz 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi nie wyklucza wnioskodawcy
z możliwości ubiegania się o dofinansowanie jednakże z zastrzeżeniem powyżej wskazanych
ograniczeń. Ponadto w przypadku przedsiębiorstwa działającego w sektorze budownictwa
okrętowego, przygotowując dokumentację aplikacyjną należałoby szczegółowo przedstawić informacje
dotyczące prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej i wskazać w jaki sposób zapewniona
będzie rozdzielność rachunkowa uniemożliwiająca przeniesienie korzyści wynikających z uzyskanej
pomocy na działalność wskazaną jako wykluczona.
Pytanie 12:
W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw
wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji proszę o wyjaśnienie:
W Regulaminie konkursu podano Podklasy kodów PKD odpowiadające poszczególnym inteligentnym
specjalizacjom i wskazano, że Wnioskodawcy
w ramach Specjalizacji NOWOCZESNE
PRZETWÓRSTWO ROLNO - SPOŻYWCZE PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt
gospodarskich mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu.
Natomiast zgodnie ze wskazanym Opracowaniem dotyczącym rodzajów działalności wykluczonych
Dział 23 PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich wskazane jest jako
wyłączone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.
Informuję, że Wnioskodawca planuje wybudowanie zakładu produkcji pasz dla zwierząt. Istotą
produkcji będzie skup różnych rodzajów ziarna, wymieszanie go w odpowiednich proporcjach, dodanie
mikroelementów zgodnie z przepisami.
Efektem końcowym będzie produkt o nazwie pasza przeznaczona do skarmiania różnych gatunków
zwierząt.
Czy w świetle w/w Opracowania taki zamiar inwestycyjny jest możliwy do ubiegania się o wsparcie w
ramach RPO WZ?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w ramach RPO WZ 2014-2020 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 branżach 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. Podklasy kodów PKD odpowiadające poszczególnym inteligentnym
specjalizacjom wskazano w tabeli w punkcie 4 rozdziału 1.2. regulaminu.
W ww. tabeli wskazano kod PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich co
oznacza, że działalność objęta przedmiotowym kodem wpisuje się w obszar inteligentnych
specjalizacji Pomorza Zachodniego.
Co prawda kod PKD 10.91.Z wskazany został również w Opracowaniu wydanym przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju dotyczącym działalności wykluczonych ze wsparcia, jednakże należy przyjąć,
że o ile produkcja paszy nie będzie związana z produkcją pierwotną produktów rolnych to istnieje
możliwość dofinansowania takiej działalności w ramach RPO WZ 2014-2020 pod niżej wskazanymi
warunkami:
- 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 (nabór nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-002/16).
- kwota udzielanego wsparcia w ramach RPO WZ nie będzie nakładała się na limit wsparcia określony
dla projektów z tego zakresu w PROW, tj. kwota dofinansowania będzie wyższa niż 3 000 000,00 zł.
Podkreślić również należy, że ocena projektu, w tym charakteru prowadzonej działalności zostanie
przeprowadzona w oparciu o szczegółowy opis projektu przedstawiony w dokumentacji aplikacyjnej.
Pytanie 13:
Wnioskodawca prowadzi działalność w ramach PKD: 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej.
Wskazany kod PKD wpisuje się w Inteligentne specjalizacje w ramach zaawansowanych wyrobów
metalowych. Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na wytwarzaniu biogazu rolniczego, jako
jednego procesu, który następnie wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i ciepła,
odbywającego się w ramach oddzielnego procesu.
Wnioskodawca w ramach projektu planuje wdrożyć w procesie dotyczącym wytwarzania biogazu
rolniczego znaczącej innowacji procesowej, prowadzącej do bardziej wydajnego wytwarzania produktu
– biogazu rolniczego. Planowane do wdrożenia innowacyjne rozwiązanie dotyczyć będzie procesu
przygotowywania i podawania substratów niezbędnych do produkcji biogazu. Projekt dotyczyć będzie
tylko i wyłącznie wdrożenia wskazanego rozwiązania procesowego, które polegać będzie na nabyciu
środków trwałych – maszyn i urządzeń.
Przedmiotowa inwestycja nie dotyczy zmian w procesie produkcji energii elektrycznej (agregat
kogeneracyjny) a jedynie zmiany procesu produkcji biogazu.
Pytanie w odniesieniu do Kryterium dopuszczalność 1.9. Kwalifikowalność projektu, czy przedmiot
projektu dotyczy rodzaju działalności wykluczonej z możliwości uzyskania wsparcia w ramach
konkursu zgodnie z zapisami Regulaminu naboru?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w ramach RPO WZ 2014-2020 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 branżach 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.
Zgodnie z treścią zapytania potencjalny wnioskodawca prowadzi działalność określoną w PKD kodem
35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej.
Należy zwrócić uwagę, iż projekty w zakresie ww. inteligentnych specjalizacji, a także projekty w
branżach bezpośrednio powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami w ramach globalnych łańcuchów
wartości, mogą podlegać wyłączeniu z możliwości dofinansowania, o którym mowa w Podrozdziale
1.2.1 Wyłączenia z możliwości dofinansowania, w zależności od charakteru działalności, z którą
związany jest projekt.
Zgodnie z pkt 1 lit. b) Podrozdziału 1.2.1 Dofinansowanie nie może być udzielone na projekty
dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej w sektorze m.in. wytwarzania energii, jej dystrybucji
i infrastruktury.
W treści zapytania wskazano, że projekt nie będzie dotyczył zmian w procesie produkcji energii
elektrycznej, a jedynie zmiany procesu produkcji biogazu, prowadzącej do bardziej wydajnego
wytwarzania produktu – biogazu rolniczego, przy czym nie podano kodu PKD, którego projekt miałby
dotyczyć, co będzie niezbędne przy wypełnianiu m.in. pkt 2 Sekcji B.8 wniosku o dofinansowanie. W
zapytaniu nie wskazano również, czy projekt miałby się wpisywać wprost w inteligentne specjalizacje
objęte regulaminem konkursu, czy też miałby być z nimi bezpośrednio powiązany w łańcuchu
wartości, jak również nie wskazano produktów/usług powstałych w wyniku realizacji projektu, ze
sprzedaży których wnioskodawca będzie czerpał przychody.
Należy jednak wskazać, iż w przypadku, gdy działalność związana z projektem dotyczyłaby produkcji
biogazu rolniczego, realizacja takiego projektu nie mogłaby zostać dofinansowana, gdyż ww.
działalność sklasyfikowana jest w PKD pod kodem 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych, która mieści
się w sektorze wytwarzania energii. Powyższe potwierdza treść „Opracowania dotyczącego rodzajów
działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w
określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy
publicznej” wydanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które może służyć za pomoc w celu
identyfikacji projektów podlegających wykluczeniu.
Tym samym należałoby uznać, że cały proces, począwszy od produkcji biogazu rolniczego, dotyczy
działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Przyjmując ww. założenia, należy stwierdzić,
że projekt będzie podlegać wyłączeniu z możliwości dofinansowania, na podstawie Rozporządzenia
Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, gdyż dotyczyć będzie działalności
gospodarczej prowadzonej w sektorze wytwarzania energii.
Pytanie 14:
Czy w ramach PKD 01.11.Z 1.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z
wyłączeniem ryżu lub 01.06.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną - możliwe jest
otrzymania wsparcia finansowego z programu 1.5 RPO?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w ramach RPO WZ 2014-2020 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 branżach 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.
Zgodnie z zapisami punktu 4 rozdziału 1.2 regulaminu projekty w zakresie wskazanych w regulaminie
konkursu inteligentnych specjalizacji, a także projekty w branżach bezpośrednio powiązanych z
inteligentnymi specjalizacjami w ramach globalnych łańcuchów wartości, mogą podlegać wyłączeniu z

możliwości dofinansowania, o którym mowa w Podrozdziale 1.2.1 Wyłączenia z możliwości
dofinansowania, w zależności od charakteru działalności, z którą związany jest projekt.
W treści lit. b) Podrozdziału 1.2.1 regulaminu konkursu wskazano, iż zgodnie z zapisami
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wsparciem nie mogą zostać objęte projekty m.in. w
zakresie działalności gospodarczej związanej z produkcją podstawową produktów rolnych, o której
mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
Mając na uwadze charakter działalności określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności kodami
01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu oraz
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną należy uznać, że są one
bezpośrednio związane z produkcją podstawową produktów rolnych. Tym samym wsparciem nie
mogą zostać objęte projekty dotyczące ww. działalności.

Pytanie 15:
1. W nawiązaniu do zapisów Regulaminu trwającego konkursu 1.5 zwracam się z uprzejmą prośbą o
interpretację:
Firma zajmuje się produkcją stolarki budowlanej (producent okien plastikowych, ram, drzwi
balkonowych itp.). Jej kod działalności to 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw
sztucznych.
Mając na względzie zapisy regulaminu mówiące, że zakres działalności wnioskodawcy związany z
przedmiotem projektu musi wpisywać się w inteligentne specjalizacje, lub obszary bezpośrednio z nimi
powiązane w ramach globalnych łańcuchów wartości oraz wskazanie w Regulaminie specjalizacji
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej zwracam się prośbą o potwierdzenie czy projekt realizowany
w obszarze kodu PKD 22.23.Z może być uznany za realizowany w branży bezpośrednio związanej z
kodem 43.32.Z w ramach globalnych łańcuchów wartości a tym samym ubiegać się dofinansowanie w
trwającym konkursie 1.5 RPO WZ.
2. Firma zajmuje się produkcją cystern do przewozu materiałów masowych i ciekłych (nie wody)
montowanych na podwoziach samochodowych. Jej kod działalności to 25.29.Z Produkcja pozostałych
zbiorników, cystern i pojemników metalowych.
Mając na względzie zapisy regulaminu mówiące, że zakres działalności wnioskodawcy związany z
przedmiotem projektu musi wpisywać się w inteligentne specjalizacje, lub obszary bezpośrednio z nimi
powiązane w ramach globalnych łańcuchów wartości oraz wskazanie w Regulaminie specjalizacji
49.41.Z Transport drogowy towarów zwracam się prośbą o potwierdzenie czy projekt realizowany w
obszarze kodu PKD 25.29.Z może być uznany za realizowany w branży bezpośrednio związanej z
kodem 49.41.Z w ramach globalnych łańcuchów wartości a tym samym ubiegać się dofinansowanie w
trwającym konkursie 1.5 RPO WZ.
Odpowiedź:
Odnosząc się do pierwszego zapytania informuję, iż działalność gospodarcza określona kodem PKD
22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych pomimo, że jest niewątpliwie
powiązana z działalnością określoną kodem PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej to
kluczowym jest rozpatrzenie tego powiązania w stosunku do obszarów zidentyfikowanych
inteligentnych specjalizacji. W regulaminie konkursu kod PKD 43.32.Z, został przyporządkowany do
inteligentnej specjalizacji produkty drzewno-meblarskie, która obejmuje: zarówno działalność
związaną z leśnictwem, pozyskiwaniem drewna oraz odzyskiem drewna recyklingowego, a ponadto
wytwarzaniem mebli oraz innych wyrobów drzewno-meblarskich, w tym wytwarzaniem elementów
drewnopochodnych do produkcji mebli, podłóg, ścian i in. (szczegółowy opis inteligentnej specjalizacji
został zawarty w załączniku nr 10 do regulaminu konkursu). Zgodnie z treścią zapytania,
wnioskodawca zajmuje się produkcją stolarki budowlanej z tworzyw sztucznych, a nie z drewna,
wobec czego nie jest możliwe ubieganie się o dofinansowanie projektu dotyczącego działalności
gospodarczej określonej kodem PKD 22.23.Z jako bezpośrednio powiązanej w ramach globalnych
łańcuchów wartości z inteligentną specjalizacją produkty drzewno-meblarskie.

Co do drugiego zapytania informuję, iż działalność identyfikowana kodem PKD 25.29.Z. Produkcja
pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, biorąc pod uwagę jej opis, nie jest
bezpośrednio powiązana z kodem PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów w ramach globalnych
łańcuchów wartości. Podlasa PKD 25.29.Z obejmuje m.in. produkcję zbiorników, cystern i podobnych
pojemników metalowych, wykorzystywanych do magazynowania i przy produkcji, nie obejmuje
natomiast produkcji kontenerów przystosowanych do przewozu środkami transportu, sklasyfikowanej
w kodzie PKD 29.20.Z. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep. Z
kolei to podklasa 29.20.Z obejmuje m.in. produkcję przyczep i naczep, takich jak: cysterny
samochodowe oraz produkcję pojemników i kontenerów przystosowanych do przewozu jednym lub
więcej środkami transportu. Wobec powyższego biorąc pod uwagę opis działalności wnioskodawcy
wskazany w zapytaniu, tj. produkcja cystern do przewozu materiałów masowych i ciekłych, wydaje się,
że opisana działalność odpowiada podklasie 29.20.Z, nie zaś – jak wskazano w zapytaniu – podklasie
25.29.Z. W przypadku działalności związanej z produkcją cystern do przewozu materiałów masowych i
ciekłych potencjalnie możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie projektu jako bezpośrednio
powiązanego z inteligentną specjalizacją multimodalny transport i logistyka w ramach kodu PKD
49.41.Z Transport drogowy towarów poprzez globalne łańcuchy wartości.

Pytanie 16:
Proszę o informację, jak rozumieć zapis regulaminu dot. działania 1.5 "Inwestycje przedsiębiorstw
wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji" ze strony 14: "w
przypadku projektów stacjonarnych lokalizacja projektu musi znajdować się na terenie województwa
zachodniopomorskiego". Co oznacza lokalizacja projektu? Czy konieczne jest rejestrowanie oddziału
w woj. zachodniopomorskim czy może wystarczy prawo do dysponowania nieruchomością? Czy jako
nieruchomość można uznać wirtualne biuro?
Proszę również o wyjaśnienie, czy w przypadku projektu niestacjonarnego firma musi mieć siedzibę
na terenie woj. zachodniopomorskiego czy może to być również oddział.
Odpowiedź:
Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne
Technologie Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji
oraz inteligentnych specjalizacji dofinansowanie udzielane będzie zarówno projektom o charakterze
stacjonarnym, tj. projektom, dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji, jak i projektom o
charakterze niestacjonarnym, w ramach których nabywane są środki trwałe lub wartości niematerialne
i prawne, które ze względu na swoją specyfikę nie są instalowane na stałe, a zatem nie jest możliwe
określenie lokalizacji inwestycji, przy czym w przypadku projektów stacjonarnych lokalizacja projektu
musi znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego, natomiast w przypadku
projektów niestacjonarnych wymagane jest, by wnioskodawca posiadał siedzibę na terenie
województwa zachodniopomorskiego.
Biorąc powyższe pod uwagę, w przypadku projektu niestacjonarnego posiadanie tylko oddziału na
terenie województwa zachodniopomorskiego nie spełnia kryterium dopuszczalności. Wskazanie we
wniosku o dofinansowanie projektu, że siedziba wnioskodawcy znajduje się poza województwem
zachodniopomorskim (w przypadku projektów, które nie mają stacjonarnego charakteru) stanowiłoby
błąd skutkujący odrzuceniem projektu na etapie oceny wstępnej wniosku aplikacyjnego.
W przypadku projektów stacjonarnych w polu A.4.9. Lokalizacja projektu wnioskodawca powinien
szczegółowo określić miejsce realizacji projektu wraz ze wskazaniem tytułu prawnego do
dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu. Podkreślić należy, że wówczas na dzień
złożenia wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi posiadać prawo do dysponowania
nieruchomością na cele realizacji projektu za wyjątkiem projektów, dla których planowany jest zakup
nieruchomości na cele realizacji projektu.
Reasumując należy stwierdzić, że w przypadku projektów stacjonarnych miejsce realizacji projektu
musi znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego, a wnioskodawca musi posiadać

tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w miejscu realizacji projektu, nie ma natomiast
obowiązku rejestracji oddziału firmy na terenie województwa. Określając lokalizację projektu
wnioskodawca powinien wskazać miejsce (nieruchomość), w którym faktycznie realizowany będzie
projekt. Natomiast w przypadku projektu niestacjonarnego siedziba firmy musi znajdować się na
terenie województwa zachodniopomorskiego.

