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Idź do spisu treści 

Pytanie 1: Projekt musi wpisywać się w zakres Regionalnych Inteligentnych 

Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski 

Wschodniej.” Proszę o informację czy pierwszy dokument który należy 

brać pod uwagę powinien dotyczyć lokalizacji siedziby firmy, tzn. skoro 

firma znajduje się na Podkarpaciu to jeden z dokumentów inteligentnych 

strategii ma być z Podkarpacia, ale oprócz tego ma również kwalifikować 

się w dowolnie wybranym drugim tego dokumencie dla Polski 

Wschodniej?  

Czy można dopuścić się własnej interpretacji proponowanych tematów? 

mianowicie mam na myśli czy, jeśli w RSI Podkarpacie jest mowa o 

produkcji sprzętu AGA w klasie A ( co wpisuje się w kategorii 

Energetyka), a w RSI Lubelskim jest mowa o produkcji urządzeń 

elektrycznych (co wpisuje się w kategorii Informatyka i Automatyka), to 

czy można stwierdzić że produkcja okapu kuchennego - najogólniej 

mówiąc, wpisuje się w zakres Inteligentnych Inwestycji wspólnych dla 

dwóch województw? 

Zgodnie z kryteriami oceny projekt uzyskuje 1 punkt w ocenie 

merytorycznej jeżeli przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych 

inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw 

z  Polski Wschodniej. W ramach kryterium nie ma ograniczenia, że dana 

inteligentna specjalizacja wspólna dla co najmniej dwóch województw 

musi dotyczyć jednocześnie regionu (województwa), w którym 

realizowany jest projekt.  

We wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca ma obowiązek zadeklarować 

czy projekt wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji 

wspólnych dla co najmniej dwóch województw, a następnie wskazać 

wspólny obszar RIS i uzasadnić wpisywanie się projektu w ten obszar. 

Informacje podane przez przedsiębiorców będą podlegać ocenie. Eksperci 

po zapoznaniu się z całością projektu dokonają oceny czy faktycznie 

projekt wpisuje się w wybrany obszar i zadecydują o ewentualnym 

przyznaniu punktu. 

 

Pytanie 2: Mam pytanie odnośnie dokumentu „Wspólne obszary inteligentnych 

specjalizacji województw Polski Wschodniej”. Czy przedmiot projektu ma 

wpisywać się ogólnie w jeden z pogrupowanych obszarów: 

• Żywność i produkty rolno-spożywcze. 

• Ekologia. 

• Turystyka, medycyna, zdrowie. 

• Energetyka. 

• Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). 

• Budownictwo ekologiczne. 
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• Produkcja maszyn i urządzeń. 

Czy konkretnie np. projekt realizowany w województwie lubelskim musi 

wpisywać się w bardziej szczegółowe branże i sektory przedstawione w 

części tabeli dotyczącej woj. lubelskiego? 

Na przykład: 

 

Tabela 5. Analiza inteligentnych specjalizacji w obszarze „Energetyka” 

Czy projekt z woj. Lubelskiego może dotyczyć np. odzyskiwania energii i 

ciepła z odpadów rolniczych (biogazownie)- branży odnoszącej się do woj. 

warmińsko-mazurskiego? 

Wskazane w dokumencie ogólne obszary (żywność i produkty rolno-

spożywcze, ekologia, turystyka, medycyna, zdrowie, energetyka, 

technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), budownictwo 

ekologiczne, produkcja maszyn i urządzeń) to obszary w ramach, których 

zostały pogrupowane branże i sektory wskazane w ramach regionalnych 

inteligentnych specjalizacji w województwach Polski Wschodniej. 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie musi zadeklarować czy i w 

ewentualnie który obszar wpisuje się jego projekt. Jeżeli projekt wpisuje 

się w którykolwiek wskazany obszar to w uzasadnieniu wnioskodawca 

powinien wskazać branżę i sektor wskazany w wybranych specjalizacjach 

w szczegółowych tabelach. 

 

Pytanie 3: Czy wykonawcą usług w ramach konkursu (audyt i strategia wzornicza) 

może być konsorcjum firm? 

Wykonawcą usług w ramach Etapu I musi być podmiot spełniający 

wymogi określone w Kryteriach wyboru projektów. Dokumentacja 

konkursowa nie dopuszcza możliwości wykonywania usług przez 

konsorcja. 

UWAGA ZMIANA STANOWISKA – 09.12.2015 

Wykonawcą usług w ramach Etapu I musi być podmiot spełniający wymogi 

określone w Kryteriach wyboru projektów. Dokumentacja konkursowa nie 

wyklucza możliwości wykonywania usług przez konsorcja. 

 

Pytanie 4: W Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków POPW  (str. 46) 

zapisano - "Koszty  o których mowa w pkt. 2 są kwalifikowalne jedynie w 

projektach, które dotyczą wdrożenia innowacji produktowej", a następnie 

dodano zapis „ W przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą 

zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą  przekraczać 

koszty amortyzacji aktywów  związanej  z działalnością  podlegającą 

modernizacji  w ciągu  poprzedzających  trzech  lat  obrotowych.  W  

przypadku  ubiegania  się  o  pomoc  na dywersyfikację  istniejącego  

zakładu  koszty  kwalifikowalne  muszą  przekraczać  o  co  najmniej  200  

% wartość  księgową  ponownie  wykorzystywanych  aktywów,  

odnotowaną  w  roku  obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. 

Czy podkreślone określenie „koszty kwalifikowane”  obejmują również 

koszty zakupu środków trwałych. Domyślam się , że tak, ale kłóci się to z 

zastrzeżeniem zamieszczonym wcześniej o  tj. : „Koszty  o których mowa 
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w pkt. 2 są kwalifikowalne jedynie w projektach, które dotyczą wdrożenia 

innowacji produktowej". 

Czy wymogi dotyczące kwalifikacji i doświadczenia Wykonawców usług 

doradczych określone w kryteriach merytorycznych muszą dotyczyć 

konkretnie wzorów przemysłowych. Czy Wykonawcą mogą być zespoły 

składające się z osób posiadających wiedzę z zakresu badań rynku 

(doradztwa gospodarczego, finansowego, opracowujących studia 

wykonalności do projektów z funduszy UE i przeprowadzających ich 

realizację ) oraz z techników i technologów. 

Czy Wykonawcy muszą legitymować się koniecznie opracowaniem i 

wdrożeniem typowo wzorów przemysłowych na rynek. 

Ogłoszony konkurs dotyczy I Etapu Działania 1.4 Wzór na konkurencję, w 

ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania wyłącznie na 

usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z 

przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii 

wzorniczej. 

Otrzymanie dofinansowania na zakup środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych możliwe będzie w ramach II Etapu Działania, 

którego ogłoszenie planowane jest w 2016r. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z opisem kryterium dla II Etapu 

Działania 1.4 POPW Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z 

rozporządzeniem KE nr 651/2014 (jeśli dotyczy) „kryterium podlega 

weryfikacji wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o 

regionalną pomoc inwestycyjną tj. projekt dotyczy innowacji produktowej 

i obejmuje wydatki na zakup środków trwałych lub wartości 

niematerialnych i prawnych.” 

 

Pytanie 5: Kiedy i jak należy dokonać wyboru wykonawcy audytu? 

Wybór wykonawcy audytu wzorniczego przez wnioskodawcę musi 

nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wybór wykonawcy 

musi zostać przeprowadzony zgodnie z art. 6c ustawy o PARP oraz 

wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności 

w zakresie: sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału w 

postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określenia 

kryteriów oceny ofert i terminu ich składania.  

Poprawność procedury wyboru wykonawcy audytu oraz jego potencjał i 

zasoby podlegają ocenie zgodnie z kryteriami obowiązującymi dla Etapu I 

działania zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący POPW, które są 

zawarte w załączniku nr 1. 

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie musi zawrzeć 

umowę warunkową z wykonawcą, zgodnie z zakresem minimalnym 

określonym w załączniku nr 8 do regulaminu. 

 

Pytanie 6: Czy wykonawca w ramach projektu może korzystać z usług innych 
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podwykonawców ? Np. Zlecić im część prac związanych z 

przeprowadzeniem audytu wzorniczego zgodnie z wymaganiami PARP? 

Wykonawca (rozumiany i jako firma i jako eksperci bezpośrednio 

wskazani do przeprowadzenia audytu) musi posiadać odpowiednie 

kwalifikacje sprecyzowane w kryteriach oceny. Nie ma możliwości aby 

firma Wykonawcy podzlecała wykonanie audytu innej firmie. 

Dokumentacja konkursowa jednak nie precyzuje, w jaki sposób mają być 

przez firmę zaangażowani eksperci wskazani do wykonania audytu. 

Eksperci ci mogą być zaangażowani na podstawie np. umowy o pracę, 

umowy o dzieło, umowy zlecenia.  

 

Pytanie 7: W jaki sposób wnioskodawca powinien opisać prace dot. audytu 

wzorniczego w harmonogramie rzeczowo-finansowym? 

Czy zakres rzeczowy powinien być rozpisany na 6 zadań analogicznie do 

minimalnego zakresu określonego w regulaminie konkursowym w § 2. 

Pkt. 14 ? 

Czy wystarczy jeśli zakres rzeczowy będzie się składał z 1 zadania tj. 

PRZEPROWADZENIE AUDYTU WZORNICZEGO zgodnie z umową 

warunkową z dnia …. A w opisie zadania zostanie uszczegółowiony 

zakres? 

Czy należy to opisać w zupełnie inny sposób. Jeśli taki to proszę o pomoc 

w tym zakresie. 

Wnioskodawca może w zakresie rzeczowym wpisać jedno zadanie 

dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego. W takiej sytuacji należy 

jednak pamiętać, że  zakres prac jakie będą zrealizowane w ramach audytu 

wnioskodawca powinien opisać w polu "Opis działań planowanych do 

realizacji w ramach wskazanych zadań". Informacje dotyczące zakresu 

prac realizowanych w ramach audytu są bowiem niezbędne do oceny 

kryterium "Wydatki w ramach projektu są racjonalne i uzasadnione z 

punktu widzenia zakresu i celu projektu. 

 

Pytanie 8: W jakich przypadkach wystarczy skierowanie zapytania do trzech 

potencjalnych wykonawców? 

Czy w zapytaniu ofertowym dopuszczalne jest zamieszczenie kryteriów 

premiujących- np. doświadczenie potencjalnego wykonawcy audytu i 

strategii w branży zamawiającego, wartość obrotów wykonawcy, 

zatrudnienie wykonawcy, ilość wykonanych strategii, przynależność do 

organizacji/klastrów wzorniczych, ilość lat na rynku, nagrody i 

wyróżnienia, itp. 

Wybór wykonawcy audytu wzorniczego musi nastąpić zgodnie z art. 6c 

ustawy o PARP oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Zgodnie z ww. wytycznymi wnioskodawca jest zobowiązany do 

upublicznienia zapytania ofertowego: 

  

 - na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego 

ds. rozwoju regionalnego umieszczonym na stronie internetowej ministra 
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właściwego ds. rozwoju regionalnego, a do czasu uruchomienia tej strony 

internetowej – 

wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych 

wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców 

danego zamówienia publicznego oraz upublicznieniu tego zapytania co 

najmniej na stronie internetowej beneficjenta,o ile posiada taką stronę, lub 

 - innej niż wskazana w lit. a tiret i stronie internetowej przeznaczonej do 

umieszczania zapytań ofertowych, przy czym dotyczy to wyłącznie 

beneficjentów, o których mowa w podrozdziale 6.5 pkt 2 lit b tiret ii oraz w 

przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg 

określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – 

dodatkowo jego umieszczeniu w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i 

terminach określonych w ustawie Pzp dla zamówień publicznych o takiej 

wartości. 

  

Dodatkowo wytyczne precyzują, że "Jeśli wnioskodawca rozpoczyna 

realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o 

dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien 

wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych 

wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców 

danego zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie co najmniej 

na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę". 

  

W przypadku więc wnioskodawców dokonujących wyboru wykonawcy 

usługi audytu wzorniczego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 

wystarczające jest opublikowanie zapytania ofertowego co najmniej na 

stronie internetowej beneficjenta (o ile taką stronę posiada) i rozesłanie 

zapytań ofertowych do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.  

  

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z możliwości publikowania 

zapytań ofertowych na stronie PARP w systemie informatycznym LSI1420 

obsługujący Generatory Wniosków. Wnioskodawcy i beneficjenci mogą 

korzystać z tej możliwości w celu zapewnienia większej przejrzystości 

prowadzonych postępowań nawet w przypadku braku takiego obowiązku. 

 

Odnosząc się do kwestii kryteriów oceny ofert zwracamy natomiast uwagę, 

że zgodnie z zapisami ww wytycznych : "Kryteria oceny ofert mogą 

odnosić się do właściwości wykonawcy wyłącznie w przypadku usług o 

charakterze niepriorytetowym, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 2a i 2b ustawy Pzp". 

W związku z tym, że usługi audytu wzorniczego są usługami o charakterze 

priorytetowym, w postępowaniach w sprawie wyłonienia wykonawców 

tych usług wnioskodawcy nie mogą wskazywać kryteriów odnoszących się 

do właściwości wykonawcy.  

 

Natomiast wymagania dla wykonawców należy określić w warunkach 

udziału w postępowaniu, uwzględniając obowiązujące w Działaniu 1.4 

kryteria oceny merytorycznej. Szczegółowy komunikat w tym zakresie 
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został opublikowany na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości pod adresem http://popw.parp.gov.pl/wiadomosci-

popw/wybor-wykonawcy-audytu-wzorniczego-w-dzialaniu-1-4-popw 

Zastosowanie kryteriów odnoszących się do właściwości wykonawcy 

będzie skutkować negatywną oceną projektu w trakcie oceny formalnej. 

 

Pytanie 9: Pojawiają się informacje, że PARP ogłosi zmienione wytyczne do wyboru 

przedsiębiorstwa przeprowadzającego audyt wzorniczy w ramach 

konkursu wzór na konkurencję. 

Zgodnie z tymi informacjami, jedynym kryterium oceny ma być cena. 

Taka zmiana wymusi na niektórych zamawiających konieczność 

unieważnienia postępowania konkursowego i ogłoszenia nowego. Czy 

taka zmiana jest przewidywana i czy będzie się to wiązało z wydłużeniem 

terminu składania wniosków. 

Wybór wykonawcy audytu wzorniczego musi nastąpić zgodnie z art. 6c 

ustawy o PARP oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Zgodnie z zapisami ww wytycznych : "Kryteria oceny ofert mogą odnosić 

się do właściwości wykonawcy wyłącznie w przypadku usług o 

charakterze niepriorytetowym, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 2a i 2b ustawy Pzp". 

W związku z tym, że usługi audytu wzorniczego są usługami o charakterze 

priorytetowym, w postępowaniach w sprawie wyłonienia wykonawców 

tych usług wnioskodawcy nie mogą wskazywać kryteriów odnoszących się 

do właściwości wykonawcy.  

 

Natomiast wymagania dla wykonawców należy określić w warunkach 

udziału w postępowaniu, uwzględniając obowiązujące w Działaniu 1.4 

kryteria oceny merytorycznej. Szczegółowy komunikat w tym zakresie 

został opublikowany na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości pod adresem http://popw.parp.gov.pl/wiadomosci-

popw/wybor-wykonawcy-audytu-wzorniczego-w-dzialaniu-1-4-popw 

 

Zastosowanie kryteriów odnoszących się do właściwości wykonawcy 

będzie skutkować negatywną oceną projektu w trakcie oceny formalnej. 

 

Pytanie 10: Czy w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie projektów Etap 

I Działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia 2014-2020 można przeprowadzić audyt wzorniczy i 

opracować strategię wzorniczą w zakresie dotyczącym komunikacji 

wizualnej marki, w tym także przedsiębiorstw oferujących usługi. 

Prowadziłoby to do wypracowania podstaw do wdrożenia innowacji 

marketingowej w przedsiębiorstwie. 

  

Przykładowy projekt obejmowałby audyt wzornicy polegający na analizie 

procesów komunikacji z otoczeniem, strategii marketingowej, grup 

klientów i trendów branżowych w firmie usługowej, a następnie w 

http://popw.parp.gov.pl/wiadomosci-popw/wybor-wykonawcy-audytu-wzorniczego-w-dzialaniu-1-4-popw
http://popw.parp.gov.pl/wiadomosci-popw/wybor-wykonawcy-audytu-wzorniczego-w-dzialaniu-1-4-popw


 

8 

 

 

oparciu o niego opracowanie strategii wzorniczej obejmującej wytyczne w 

zakresie sposobu komunikacji marki, stosowanych materiałów 

informacyjnych i promocyjnych, sposobu prezentacji usługi, zwłaszcza w 

Internecie. 

Dokumentacja konkursowa nie określa w jaki sposób należy rozumieć 

wzornictwo. Czy zatem obejmuje on również grafikę użytkową i sposób 

prezentacji produktu/usługi grupie docelowej? 

Dokumentacja konkursowa precyzuje pojęcie audytu wzorniczego oraz 

strategii wzorniczej i definiuje jakie elementy zawierają się w tych 

sformułowaniach: 

Zgodnie z podanymi definicjami: 

audyt wzorniczy to analiza działalności przedsiębiorcy pod względem 

potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. 

Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty 

produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, 

procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i 

charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście 

beneficjenta trendów branżowych, analizę potrzeb beneficjenta w zakresie 

zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania 

wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta; 

  

strategia wzornicza to raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego 

zawierający co najmniej następujące elementy: (a) ogólną charakterystykę 

firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie 

produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z 

klientem, strategii marketingowej; (b) ogólny opis otoczenia firmy w 

zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie 

charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów 

rynkowych; (c) określenie kluczowych w kontekście beneficjenta trendów 

branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu 

na rynek beneficjenta; (d) ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w 

firmie oraz jej potencjału w tym zakresie; (e) zdefiniowanie problemów 

wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno 

produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie; (f) rekomendacje 

dalszych szczegółowych działań dla firmy; 

  

Elementy określone w pytaniu (komunikacja, strategia marketingowa, 

klienci, trendy branżowe  itp.) są częścią audytu i rekomendacje w ich 

zakresie powinny być zawarte w strategii wzorniczej. Należy pamiętać 

jednak, że audyt nie może się ograniczać do wybranych tylko przez 

wnioskodawcę elementów ale musi obejmować wszystkie wymienione w 

definicjach zagadnienia. 

 

Pytanie 11: Czy jako Wnioskodawca jesteśmy zobowiązani do umieszczenie zapytania 

na stronie PARP?  Jest to warunek konieczny do właściwego upublicznia 

zapytań ofertowych, czy wystarczy ogłoszenia zapytania ofertowego na 

stronie Internetowej Wnioskodawcy oraz przesłanie zapytań ofertowych 

do 3 potencjalnych oferentów?  
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Wybór wykonawcy audytu wzorniczego musi nastąpić zgodnie z art. 6c 

ustawy o PARP oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Zgodnie z ww. wytycznymi wnioskodawca jest zobowiązany do 

upublicznienia zapytania ofertowego: 

  

 - na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego 

ds. rozwoju regionalnego umieszczonym na stronie internetowej ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego, a do czasu uruchomienia tej strony 

internetowej – 

wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych 

wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców 

danego zamówienia publicznego oraz upublicznieniu tego zapytania co 

najmniej na stronie internetowej beneficjenta,o ile posiada taką stronę, lub 

 - innej niż wskazana w lit. a tiret i stronie internetowej przeznaczonej do 

umieszczania zapytań ofertowych, przy czym dotyczy to wyłącznie 

beneficjentów, o których mowa w podrozdziale 6.5 pkt 2 lit b tiret ii oraz w 

przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg 

określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – 

dodatkowo jego umieszczeniu w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i 

terminach określonych w ustawie Pzp dla zamówień publicznych o takiej 

wartości. 

  

Dodatkowo wytyczne precyzują, że "Jeśli wnioskodawca rozpoczyna 

realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o 

dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien 

wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych 

wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców 

danego zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie co najmniej 

na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę". 

  

W przypadku więc wnioskodawców dokonujących wyboru wykonawcy 

usługi audytu wzorniczego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 

wystarczające jest opublikowanie zapytania ofertowego co najmniej na 

stronie internetowej beneficjenta (o ile taką stronę posiada) i rozesłanie 

zapytań ofertowych do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców.  

  

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z możliwości publikowania 

zapytań ofertowych na stronie PARP w systemie informatycznym LSI1420 

obsługujący Generatory Wniosków. Wnioskodawcy i beneficjenci mogą 

korzystać z tej możliwości w celu zapewnienia większej przejrzystości 

prowadzonych postępowań nawet w przypadku braku takiego obowiązku. 

 

Pytanie 12: Pkt. 1 wniosku o dofinansowanie – Informacje ogólne o projekcie – 

pytanie: Znaczenie projektu dla dalszego rozwoju firmy – („2. w jaki 

sposób projekt może przyczynić się do ich efektywnego wdrożenia? 

Podać: 
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•         czy zamierza wprowadzać nowe produkty (wyroby lub usługi) bądź 

zmiany w produktach już oferowanych 

•         czy zamierza wprowadzić produkty na nowe rynki, zmienić 

opakowania, kanały dystrybucji produktów, lub sposoby komunikowania 

się z potencjalnymi klientami 

•         czy realizowany projekt będzie miał wpływ na te działania.”) 

Czy na tle powyżej przytoczonego opisu jako PROJEKT – należy 

rozumieć wyłącznie opracowanie strategii wzorniczej, czy docelową 

inwestycję tj. strategię wraz z jej wdrożeniem (która będzie ewentualnie 

finansowana w drugim etapie.  

Podobne wątpliwości nasuwają się przy wypełnianiu pkt. IX – zakres 

rzeczowy PROJEKTU (tu chyba chodzi o I etap- tj. opracowanie strategii.  

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w polu 

"Znaczenie projektu dla dalszego rozwoju firmy" należy opisać jakie 

działania rozwojowe wnioskodawca zamierza wprowadzić w swojej firmie 

w najbliższej przyszłości oraz w jaki sposób projekt może przyczynić się 

do ich efektywnego wdrożenia.  

W tym punkcie mowa  o planach rozwojowych firmy. Jeżeli chodzi 

natomiast o kwestie związane z projektem to należy tu mieć na myśli sam 

Etap I czyli audyt i stworzenie strategii wzorniczej. 

 Konsekwentnie w części IX wniosku o dofinansowanie, punktu "Zakres 

rzeczowy projektu" należy także uwzględniać jedynie zakres dotyczący 

Etapu I działania czyli działania związane z przeprowadzeniem audytu 

wzorniczego i stworzenia strategii wzorniczej. 

 

Pytanie 13: § 5 Regulaminu konkursu, pkt. 1.1) „Okres realizacji projektu musi się 

mieścić w ramach czasowych działania, tj.: 

1)   nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie,  w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie lub przed 

dniem umieszczenia projektu wnioskodawcy  na liście projektów 

spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny 

merytorycznej, opublikowanej na stronie internetowej PARP;” 

wobec niejasności zapisu (niejasność wprowadza użycie spójnika „LUB”) 

proszę o wskazanie kiedy najwcześniej można rozpocząć realizację 

projektu. 

Jeszcze więcej wątpliwości napotyka konfrontacja wyżej przytoczonego  

zapisu Regulaminu konkursu z opisem kryterium formalnego (część 

PROJEKT) pkt. 5  „Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku 

o dofinansowanie - Na podstawie informacji przedstawionych we 

wniosku weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca nie rozpoczął realizacji 

projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu 

złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy realizacja 

projektu została rozpoczęta przed  lub  w  dniu  złożenia  wniosku  o  

dofinansowanie  kryterium  zostaje  uznane  za niespełnione. 

Realizacja projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu 

otrzymania informacji przez wnioskodawcę o pozytywnej ocenie formalnej 

projektu, co wynika z uwarunkowania obowiązywania umowy warunkowej 

z wykonawcą. Data otrzymania takiej informacji uznawana jest za datę 
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publikacji na stronie internetowej PARP listy projektów spełniających 

kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. 

 

Pytanie 14: Jakkolwiek zagadnienie kwalifikowalności wydatków II etapu działania 

1.4 nie będzie rozpatrywane na etapie I działania, to jednak ma bardzo 

duży wpływ na rozważane inwestycje rozwojowe firmy oraz decyzje które 

wydatki można będzie finansować w ramach tego działania , a przede 

wszystkim również czego ma dotyczyć strategia wzornicza. Zatem wiedza 

o zasadach kwalifikowalności wydatków w II etapie jest konieczna dla 

formułowania celu projektu w I etapie. Wobec tego proszę o wyjaśnienie 

kwestii kwalifikowalności wydatków w przypadku ubiegania się o pomoc 

na zasadniczą zmianę procesu produkcji  lub w przypadku ubiegania  się  

o  pomoc  na dywersyfikację  istniejącego  zakładu  . 

W Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków POPW  (str. 46) 

zapisano - "Koszty  o których mowa w pkt. 2 są kwalifikowalne jedynie w 

projektach, które dotyczą wdrożenia innowacji produktowej", a następnie 

dodano zapis:„ W przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą 

zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą  przekraczać 

koszty amortyzacji aktywów  związanej  z działalnością  podlegającą 

modernizacji  w ciągu  poprzedzających  trzech  lat  obrotowych.  W  

przypadku  ubiegania  się  o  pomoc  na dywersyfikację  istniejącego  

zakładu  koszty  kwalifikowalne  muszą  przekraczać  o  co  najmniej  200  

% wartość  księgową  ponownie  wykorzystywanych  aktywów,  

odnotowaną  w  roku  obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. 

Czy w przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu 

produkcji  i w przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę 

procesu produkcji podkreślone określenie „koszty kwalifikowane”  

obejmują również koszty zakupu środków trwałych. Domyślam się , że 

tak, ale kłóci się to z zastrzeżeniem zamieszczonym wcześniej o  tj. : 

„Koszty  o których mowa w pkt. 2 są kwalifikowalne jedynie w 

projektach, które dotyczą wdrożenia innowacji produktowej" 

Koszty związane z nabyciem środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych będą mogły być uznane za kwalifikowane w 

ramach Etapu II działania jedynie w przypadku projektów dotyczących 

innowacji produktowej. 

Ponieważ w takim przypadku udzielana byłaby przedsiębiorcy regionalna 

pomoc inwestycyjna, zgodnie z rozporządzeniem KE 651/2014 konieczne 

będzie sprawdzenie czy projekt dotyczy inwestycji początkowej. 

Przytoczone w zapytaniu fragmenty dotyczące zasadniczej zmiany procesu 

produkcji oraz dywersyfikacji istniejącego zakładu odnoszą się 

bezpośrednio do definicji inwestycji początkowej. Nie oznacza to jednak, 

że w przypadku gdy projekt będzie dotyczył jedynie wdrożenia innowacji 

procesowej możliwe będzie przyznanie dofinansowania na środki trwałe i 

wartości niematerialne i prawne. 

 

Pytanie 15: W pkt. XI wniosku „Źródła finansowania projektu”  należy wskazać 

planowane źródła finansowania wydatków w II etapie działania.  Czy 

zatem zdarzenia związane z realizacją II etapu (zakup środków trwałych, 
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finansowanie) należy wskazać w Tabeli finansowej stanowiącej załącznik 

do wniosku o dofinansowanie 

W tabelach finansowych załączanych do wniosku o dofinansowanie należy 

umieścić prognozy finansowe na kolejne lata. Wnioskodawca sam określa 

założenia do prognoz finansowych i opisuje je w części XIII wniosku o 

dofinansowanie. Biorąc pod uwagę, że na etapie wnioskowania do I Etapu 

wnioskodawca nie jest w stanie określić zakresu II etapu, wnioskodawca 

nie może uwzględniać w tabelach finansowych zdarzeń związanych z II 

etapem. 

 

Pytanie 16: Czy wykonawcą może być podmiot zagraniczny – dokładanie z Holandii. 

Podmiot spełnia warunki merytoryczne.   

Dokumentacja programowa nie ogranicza wykonawców ze względu na 

kraj pochodzenia. W ramach działania Wzór na konkurencję wykonawcą 

może być podmiot zagraniczny o ile posiada odpowiednie kompetencje. 

 

Pytanie 17: Jak we wniosku o dofinansowanie wpisać Numer NIP Wykonawcy, jeśli 

Wykonawca posiada holenderski Numer NIP. 

Pole dotyczące NIP wykonawcy jest polem opisowym. Przedsiębiorca 

może w nim wpisać numer NIP w formacie zagranicznym.  

 

Pytanie 18: Czy wystarczy upublicznić na stronie Zamawiającego, czy należy również 

wysyłać zapytania. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru Wykonawcy w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(o ile ta ustawa ma zastosowanie w stosunku do wnioskodawcy) lub w 

oparciu o wytyczne horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków 

oraz wytyczne programowe w zakresie kwalifikowalności wydatków, w 

szczególności w zakresie: sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków 

udziału w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, 

określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składania.  

 Kwestia obowiązków związanych z upublicznieniem zamówienia jest 

uzależniona od wielkości zamówienia oraz podmiotu, który przeprowadza 

procedurę wyboru. Nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi na powyższe 

pytanie bez danych dotyczących planowanego zamówienia oraz podmiotu, 

który będzie go dokonywał. 

  

W przypadku podmiotów nie zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp, w 

przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN 

netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) przy wyborze wykonawcy 

należy kierować się zasadą konkurencyjności. 

  

Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych 

horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków upublicznienie 

zapytania ofertowego polega na:  

a)      jego umieszczeniu: 

i) na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego 
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ds. rozwoju regionalnego umieszczonym na stronie internetowej ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego, a do czasu uruchomienia tej strony 

internetowej na wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech 

potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych 

wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznieniu tego 

zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta (o ile posiada 

taką stronę) lub 

ii) innej niż wskazana w lit. a  tiret i) stronie internetowej przeznaczonej do 

umieszczania zapytań ofertowych, przy czym dotyczy to wyłącznie 

beneficjentów, o których mowa w podrozdzxiale 6.5 pkt 2 lit. b tiret ii),  

oraz 

b) w przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż 

próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Pzp  – dodatkowo jego umieszczeniu w Dzienniku Urzędowym UE w 

zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp dla zamówień publicznych 

o takiej wartości. 

  

Jednocześnie należy pamiętać o zasadach dotyczących dokonywania 

rozeznania rynku określonych w wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

w ramach POPW, zgodnie z którymi dla zamówień o wartości powyżej 20 

tys. zł netto do 50 tys. zł netto należy upublicznić zapytanie ofertowe na 

stronie internetowej: 

a)      wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego; 

b)      do czasu uruchomienia tej strony internetowej wystarczające jest 

umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta, o 

ile taką posiada oraz wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech 

potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych 

wykonawców danego zamówienia 

albo 

c)      na stronie internetowej IP POPW lub innej stronie internetowej 

wskazanej przez IP POPW lub IZ POPW. 

 

Pytanie 19: Czy wybór wykonawcy jest prawidłowy jeżeli otrzymałem jedną ofertę w 

okresie wyboru w sytuacji: 

a.       Wariant I: Kiedy upublicznienie polega tylko na umieszczeniu na 

stronie www. Wnioskodawcy.  

b.      Wariant II: Kiedy upublicznienie polega na umieszczeniu na 

stronie www. Wnioskodawcy oraz zostały wysłane zapytania. 

Kwestie te są wyjaśnione w wytycznych horyzontalnych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków (rozdział 6.5.3 pkt 13): 

13) W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania 

ofertowego: 

a) wpłynie tylko jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się 

zasadę konkurencyjności za spełnioną, 

b) nie wpłynie żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą 

wybranym bez zachowania procedury, o której mowa w niniejszej sekcji, 

przy czym zawarcie umowy z podmiotem powiązanym, o którym mowa w 
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pkt 8, jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą właściwej instytucji będącej 

stroną umowy oraz jeżeli podmiot powiązany spełnia warunki, o których 

mowa w pkt 5 lit. a tiret ii. 

 

Pytanie 20: Czy wykonawca audytu może wykazywać w doświadczeniu wykonanie i 

wdrożenie na rynek projektu wzorniczego na swoje potrzeby. Jak to 

wykazać referencjami? Czy wykonawca audytu sam dla siebie ma 

wystawić referencje? 

Realizacja usług na własne potrzeby nie może być brana pod uwagę przy 

wykazaniu doświadczenia wykonawcy. Doświadczenie może być 

udokumentowane jedynie referencjami od podmiotów zewnętrznych  w 

stosunku do potencjalnego wykonawcy. 

 

Pytanie 21: Czy wykonawcą może być firma zagraniczna, która spełnia wymagania. 

Wykonawcą może być firma zagraniczna spełniająca określone w 

dokumentacji wymagania. 

 

Pytanie 22: Czy Wykonawca może dokumentować doświadczenie referencjami na 

rynku zagranicznym w danej branży. 

Referencje mogą być wystawione przez podmiot zagraniczny. W takim 

przypadku dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać 

przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.  

 

Pytanie 23: Czy jako referencje Wykonawcy można uznać referencje wystawione 

przez potencjalnego Wnioskodawcy do którego zostanie złożona oferta 

przez Wykonawcę – wynika to z faktu, iż już coś dany Wykonawca robił 

dla potencjalnego Wnioskodawcy. 

Referencje mogą być wystawione przez wnioskodawcę, jeżeli 

wnioskodawca korzystał wcześniej z usług wykonawcy. Należy jednak 

zaznaczyć, ze referencje są dokumentem dodatkowym przy ocenie 

kompetencji wykonawcy i nie przesądzają one bezpośrednio o pozytywnej 

ocenie kryterium „Wskazany wykonawca posiada potencjał niezbędny do 

należytego świadczenia usług (….)”. Ponadto, wybór musi nastąpić 

zgodnie z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców oraz warunkami i procedurami określonymi w 

wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz 

wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach POPW. 

 

Pytanie 24: Czy Wykonawca w celu przeprowadzenia audytu wzorniczego może zlecić 

wykonanie części prac w ramach audytu wzorniczego ekspertom w tym 

projektantom wzornictwa, wchodzących do zespołu, w ramach umowy 

zlecenia, umowy o dzieło, lub w ramach prowadzonej przez eksperta  

jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Dokumentacja konkursowa nie precyzuje, w jaki sposób mają być  przez 

firmę zaangażowani eksperci wskazani do wykonania audytu.  Eksperci ci 

mogą być zaangażowani na podstawie np. umowy o pracę, umowy o 

dzieło, umowy zlecenia. Dopuszczamy, aby ekspert prowadzący 
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jednoosobową działalność gospodarczą był zaangażowaniu przez 

Wykonawcę na podstawie zawartej z nim umowy.   
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Idź do spisu treści 

  

Pytanie 1: Czy firma która nie prowadzi jeszcze działalności na terenie Polski 

Wschodniej, ale zamierza otworzyć oddział na tym terenie przy czym 

sama w sobie spełnia kryterium formalne specyficzne (zamknęła 

przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy) 

może być wnioskodawcą? 

Wnioskodawcą może być mikro, mały bądź średni przedsiębiorca 

prowadzący działalność na terenie Polski Wschodniej, potwierdzoną 

odpowiednim wpisem. Na dzień składania wniosku przedsiębiorca musi 

więc mieć zarejestrowaną działalność na terenie Polski Wschodniej albo 

w KRS albo w CEiDG. Nie ma natomiast w dokumentacji wymogu, że 

wcześniejsza działalność musiała też być prowadzona na terytorium 

Polski Wschodniej. 

 

Pytanie 2: Czy I etap projektu tzn. audyt w takim przypadku jest realizowany w 

oddziale otwartym w Polsce Wschodniej czy w całej Spółce 

Wnioskodawcy? 

Projekt (zarówno Etap I jak i Etap II) musi być realizowany na terenie 

Polski Wschodniej. W praktyce więc to oznacza, że audyt musi dotyczyć 

działalności prowadzonej na terenie Polski Wschodniej. 

 

Pytanie 3: Czy jest określony okres w jakim musi funkcjonować dany oddział? 

Nie ma dodatkowych wymogów dotyczących okresu funkcjonowania 

oddziału na terenie Polski Wschodniej. 
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Idź do spisu treści 

Pytanie 1: Jakie koszty są kwalifikowane w działaniu 1.4 PO PW? 

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych świadczonych 

przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu 

wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej. 
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Idź do spisu treści 

Pytanie 1: Kryterium wyboru: 

„Wnioskodawca zatrudnia co najmniej 5 pracowników” 

Czy liczymy właściciela w działalności gospodarczej do zatrudnienia 

zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014? 

Czy Spółka z o.o. w której 100 % udziałowcem jest powyższa osoba 

fizyczna jest brana pod uwagę do określenia ilości pracowników? – Czyli 

czy też stosuje się zapisy rozporządzenia 651/2014? 

Czy sumujemy zatrudnienie podmiotów powiązanych, aby spełnić 

kryterium? 

Zgodnie z opisem kryterium „Wnioskodawca zatrudnia co najmniej 5 

pracowników” ocenie podlegać będzie, czy „w ostatnim roku obrotowym 

trwającym przynajmniej 12 miesięcy Wnioskodawca zatrudniał co 

najmniej 5 pracowników. Pod uwagę bierze się średnioroczne 

zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w ostatnim zamkniętym roku 

obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy.”  

W tym przypadku do określenia liczby pracowników nie stosuje się 

zapisów załącznika nr I do rozporządzenia nr 651/2014. Przy wyliczeniu 

liczby pracowników należy wziąć pod uwagę osoby zatrudnione u 

Wnioskodawcy w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy Kodeks Pracy.  

 

Pytanie 2: Czy do wniosku można przystąpić w układzie firma + udziałowiec 

(partner)? Jeżeli tak, to czy zatrudnienie pracowników oraz przychody 

na koniec roku obrotowego będą w ocenie tych parametrów sumowane? 

Czy udziałowiec/partner musi być z terenów określonych w PO Polski 

Wschodniej? 

W ramach działania 1.4 POPW nie ma możliwości składania projektów 

partnerskich – o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy 

indywidualnie. Wymogi dotyczące zatrudnienia co najmniej 5 

pracowników oraz osiągnięcia przychodów ze sprzedaży nie mniejszych 

niż 600 tys. PLN, wynikające z kryteriów oceny, zostały określone dla 

pojedynczego przedsiębiorcy (wnioskodawcy).   Natomiast  przy 

określaniu statusu MSP wnioskodawca powinien uwzględnić dane 

finansowe i zatrudnienie innych podmiotów (partnerskich lub 

powiązanych) zgodnie z warunkami określonymi w  załączniku 1 do 

rozporządzenia KE 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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., 

str. 1). 
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Pytanie 3: Firma znajduje się pośród wykluczonych działalności wskazanych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015, 

ani rozporządzeniu nr 651/2014. Czy zatem produkt firmy jakim jest 

platforma dla klientów z sektora mikro i małych przedsiębiorstw, która 

wspiera prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie administracji 

jest produktem, który mieści się w wytycznych określonych w w/w  

działaniu? Czy są jakieś jeszcze wykluczenia? 

Jeżeli firma jest podmiotem wykluczonym z możliwości ubiegania się o 

dofinansowanie, nie może otrzymać dofinansowania nawet, jeśli 

działalność, której dotyczy projekt, nie jest wykluczona z dofinansowania. 

W działaniu określono dwa rodzaje wykluczeń – dotyczące 

wnioskodawców (podmiotów) oraz dotyczące rodzajów działalności 

(przedmiotu projektu do objęcia wsparciem). Szczegółowe informacje dot. 

zakresu wykluczeni podmiotowych i przedmiotowych znajdują się w 

opisie kryteriów formalnych: 

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania 

wsparcia w ramach działania 1.4 POPW oraz 

Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z 

możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 1.4 POPW 

 

 

 

Pytanie 4: Czy potencjalny wykonawca audytu i strategii wzorniczej musi 

zatrudniać ekspertów, których wykazuje jako swój potencjał na umowę o 

pracę? Czy też eksperci Ci mogą współpracować z wykonawcą na innych 

zasadach (np. umowa zlecenie, umowa o współpracę, kontrakt) bądź też 

czy mogą to być osoby z zewnątrz, których wykonawca pozyskał jedynie 

na cele realizacji audytów w ramach 1.4 PO PW nie współpracując z 

nimi wcześniej? 

Dokumentacja konkursowa nie precyzuje w jakiej formie muszą być 

zatrudnieni eksperci realizujący audyt wzorniczy. Kluczowe jest 

natomiast, aby zarówno podmiot realizujący usługę przeprowadzenia 

audytu, jak i eksperci bezpośrednio przez niego zaangażowani posiadali 

kompetencje i doświadczenie określone w kryteriach wyboru projektów.  

 

Pytanie 5: W związku z konkursem z działania 1.4 PO PW Wzór na konkurencję 

uprzejmie proszę o wyjaśnienie kryterium merytorycznego nr 5, tj. 

Wskazany wnioskodawca posiada potencjał niezbędny do należytego 

świadczenia usług oraz zapewnia ich realizację przez osoby posiadające 

niezbędne kwalifikacje.   

Zgodnie z Opisem kryterium – uznaje się je za spełnione, jeśli 

„Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu 

strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co 

najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w 

ostatnich pięciu latach.  

Jednak dalej w tym samym kryterium nie ma już odniesienia do 



 

20 

 

 

„projektowania strategii rozwoju produktów” tylko do „projektowania 

produktów”, co przyjmuje następującą postać: „Wskazane jest, aby 

wykonawca posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu 

produktów w trzech różnych branżach gospodarki […]”. 

W związku z powyższym powstaje wątpliwość, czy w ramach powyższego 

kryterium „projektowanie strategii rozwoju produktów” należy rozumieć 

jako:  

a.            opracowywanie strategii rozwoju produktów (np. w oparciu o 

innowacyjną technologię; w oparciu o wzornictwo przemysłowe itp.); 

b.            opracowywanie projektów wzorniczych dla nowych produktów.  

Zdecydowanie czym innym jest (i wymaga odmiennych kompetencji i 

kwalifikacji) projektowanie strategii rozwoju produktów (wyrobów lub 

usług), czym innym natomiast projektowanie produktów. 

Wskazany wykonawca audytu musi posiadać doświadczenie w 

projektowaniu strategii rozwoju produktów. tj powinien przeprowadzić co 

najmniej trzy projekty w zakresie projektowania strategii rozwoju 

produktów oraz wdrożenia ich na rynek w ostatnich 5 latach przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wskazówki dotyczące posiadania 

doświadczenia w różnych branżach należy odnieść również do 

projektowania oraz wdrażania strategii rozwoju produktów. 

 

Pytanie 6: Proszę o wyjaśnienie kryterium merytorycznego nr 5 i wątpliwości 

dotyczących ilości ekspertów czy doświadczenia? 

Obowiązek stosowania się wnioskodawców i beneficjentów do zasady 

konkurencyjności wynika z horyzontalnych uregulowań dotyczących 

przyznawania pomocy FINANSOWEJ W PROGRAMACH 

OPERACYJNYCH. 

Odnosząc  się do pozostałych pytań informujemy, że kwestie audytu 

wzorniczego nie są regulowane prawnie. Nie istnieje jedna obowiązująca 

metodologia przeprowadzania takich audytów. Nie ma także 

certyfikowanych audytorów w zakresie wzornictwa.  

Na potrzeby konkursu do działania 1.4 POPW "Wzór na konkurencję" 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała  definicję 

audytu wzorniczego oraz określiła wymogi dla ekspertów, którzy w 

ramach tego działania mogą takich audytów dokonywać. Zgodnie z 

przyjętymi założeniami wykonawca musi wskazać co najmniej dwóch 

ekspertów do przeprowadzenia audytu. Dokumentacja konkursowa jednak 

nie precyzuje w jaki sposób mają być zaangażowani  eksperci 

przeprowadzający audyt. Ekspert prowadzący jednoosobową działalność 

może więc zaangażować drugiego eksperta w oparciu np. o umowę o 

dzieło lub umowę zlecenia.  

Odnosząc się do kwestii oceny kompetencji potencjalnych wykonawców 

informujemy, ze ocena taka będzie dokonywana w formie panelu 

ekspertów i będzie przeprowadzana przez specjalistów w dziedzinie 

wzornictwa. Referencje potwierdzające doświadczenie wykonawcy są 

dokumentami pomocniczymi w tej ocenie. 
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Idź do spisu treści 

 

Pytanie 1: Jakie załączniki należy złożyć do wniosku o dofinansowanie? 

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 

marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.); 

- Tabele finansowe - Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza; 

- Dokumenty potwierdzające zapewnienie zewnętrznego finansowania 

projektu; 

- Dokumenty potwierdzające wybór wykonawcy audytu: 

- Kopia umowy warunkowej z wykonawcą, 

- Dokumenty potwierdzające opublikowanie ogłoszenia na stronie 

internetowej, 

- Kopie zapytań ofertowych, 

- Kopie złożonych ofert, 

- Kopia protokołu wyboru wykonawcy 

 

Pytanie 2: Czy wniosek i załączniki składane są w wersji papierowej? 

Nie. Wniosek wraz z załącznikami składany jest poprzez Generator Wniosków. 

Pełny proces składania wniosku określony został w Regulaminie konkursu. 

 

Pytanie 3: W załącznikach do wniosku (Etap I) wykazane są tabele finansowe 

obejmujące między innymi prognozy na kolejne lata, oraz NPV. W 

związku z tym narodziły się następujące pytania : Czy prognozy 

finansowe na kolejne lata mają obejmować tylko planowane przychody z 

dotychczasowej działalności ? Czy w tabelach finansowych stanowiących 

załącznik do wniosku o dofinansowanie w etapie I należy wyliczać NPV 

? 

Prognozy finansowe wnioskodawca wypełnia dla całej firmy. Prognoza taka 

musi więc obejmować planowane przychody z dotychczas realizowanej 

działalności, która będzie kontynuowana w kolejnych latach.  

Tabele finansowe są standardem obowiązującym w większości działań 

realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Z uwagi na 

specyfikę  działania Wzór na konkurencję POPW, w Etapie I pola dotyczące 

NPV można pozostawić niewypełnione. 
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Idź do spisu treści 

 

Pytanie 1: Czy można uzyskać zaliczkę? 

Nie. Dofinansowanie jest przekazywane Beneficjentowi w postaci refundacji 

poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych, w postaci 

płatności końcowej wypłacanej w formie płatności. 

 


