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Kategoria 1: Pytania ogólne 
Idź do spisu treści 

 

Pytanie 10: 1. czy jest określony maksymalny całkowity koszt przedsięwzięcia w konkursie? 

2. jaka jest pomoc dla regionu warmińsko-mazurskiego?  

Rozumiem, że przedsięwzięcie polegające na zakupie nieruchomości, budowie, 

rozbudowie infrastruktury, itp. otrzyma pomoc 50%, a co z dodatkowymi 

procentami?  

 

W odniesieniu do pytania w zakresie maksymalnego całkowitego kosztu 

przedsięwzięcia informujemy, że zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w części 

dotyczącej poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MSP, punkt 

26. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 

(PLN): 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych - 20 mln PLN.  

Nie przewiduje się finansowania dużych projektów w rozumieniu art. 100 

Rozporządzenia Ogólnego. 

Zgodnie z art. 100 Rozporządzenia Ogólnego (Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1083/2006), duże projekty to projekty o całkowitym koszcie kwalifikowalnym 

przekraczającym 50 mln EUR. 

W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza 

ww. próg ustanowiony dla dużego projektu, a tym samym czy dany projekt jest 

dużym projektem w rozumieniu ww. rozporządzenia, należy zastosować kurs 

wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich 

miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Stosować należy dane określone na stronie NBP, jako Kursy średnioważone walut 

obcych w złotych dostępne na stronie: 

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html  

Ustalony w momencie złożenia wniosku kurs wymiany EUR/PLN jest stosowany 

również w celu identyfikacji, czy dany projekt nie uzyskałby statusu dużego 

projektu w przypadku zmiany całkowitego kosztu kwalifikowalnego lub 

skorygowanego całkowitego kosztu kwalifikowalnego na późniejszym etapie.  

 

Odnosząc się do drugiego pytania informujemy, że alokacja zaplanowana 

w aktualnym konkursie nie jest dzielona na województwa. 

 

W związku z tym, że ostatnie pytanie jest nieprecyzyjne informujemy, że projekty 

w poddziałaniu 1.3.2 POPW mogą uzyskać dofinansowanie na zasadach 

określonych w Regulaminie konkursu § 4 Przedmiot konkursu.  

Zgodnie z powyższymi zasadami dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie 

wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Lidera konsorcjum oraz 

pozostałych członków konsorcjum i stanowi:  

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html
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1) pomoc publiczną udzielaną na zasadach określonych w rozporządzeniu KE nr 

651/2014, w tym:  

a) regionalną pomoc inwestycyjną udzielaną zgodnie z przepisami rozdziału 

I, art. 13 i 14 rozdziału III oraz rozdziału IV rozporządzenia KE nr 

651/2014;  

b) pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP udzielaną zgodnie z przepisami 

rozdziału I, art. 18 rozdziału III oraz rozdziału IV rozporządzenia KE nr 

651/2014;  

c) pomoc szkoleniową udzielaną zgodnie z przepisami rozdziału I, art. 31 

rozdziału III oraz rozdziału IV rozporządzenia KE nr 651/2014.  

2) pomoc de minimis udzielaną na zasadach określonych w rozporządzeniu KE 

nr 1407/2013.  

Przy określaniu wysokości dofinansowania projektu w ramach poszczególnych 

rodzajów pomocy należy mieć na uwadze zapisy Regulaminu konkursu § 5 

Zasady finansowania projektów. 
Jednocześnie zwracamy uwagę, aby przy wyliczaniu wysokości dofinansowania 

nie upraszczać i nie przyjmować zasady 30% wkładu własnego i 70% 

dofinansowania. Na wysokość wyliczonego dofinansowania będzie miała wpływ 

odpowiednia intensywność pomocy w zależności od statusu członka konsorcjum 

oraz rodzaju kosztu kwalifikowanego. 
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Kategoria 2: Pytania dotyczące Wnioskodawcy 
Idź do spisu treści 
 

Pytanie 17: Czy nowo powstająca Fundacja (zamierzająca prowadzić działalność 

gospodarczą i spełnić kryterium MŚP) w momencie składania wniosku przez 

lidera konsorcjum musi być wpisana do odpowiedniego rejestru?  

Czy też na tym etapie może być "w organizacji" (tzn. oczekiwać po złożeniu 

dokumentów na wpis do KRS), a odpowiedni wypis musi zostać przedłożony na 

etapie ewentualnego podpisywania umowy o dofinansowanie? 

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, §4 Przedmiot konkursu, ust. 5: 

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie 

konsorcja składające się z co najmniej 10 przedsiębiorców, gdzie każdy 

z nich jest MSP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. 

Powyższe będzie weryfikowane zgodnie z opisem kryterium formalnego – 

Wnioskodawca nr 2 Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą 

na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
 

Pytanie 18: Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym typu wnioskodawcy planującego udział 

w naborze 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Polska 

Wschodnia. 

Wnioskodawca jako Lider planuje realizację projektu usług sieciowych 

związanych z produkcją, promocją  i usługami związanymi z zdrową żywnością. 

Czy wnioskodawca jako mała / średnia firma z woj. lubelskiego (członek 

konsorcjum) może realizować projekt zgodnie z PKD 10.39.Z „Pozostałe 

przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw” ?  

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (§4 Przedmiot konkursu, ust. 9) pomoc 

w ramach poddziałania nie może być udzielona podmiotowi wykluczonemu 

z możliwości otrzymania dofinansowania (art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy 

wdrożeniowej). 

W ramach kryterium formalnego – Wnioskodawca nr 3 Wnioskodawca 

nie  podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach 

poddziałania 1.3.2 POPW badane będzie: 

W odniesieniu do Wnioskodawcy (każdego z członków konsorcjum) 

nie zachodzą przesłanki określone w:  

- art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;  

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary;  

- art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;  

- art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014 – 2020;  

oraz  

- Wnioskodawca (każdy z członków konsorcjum) nie znajduje się w trudnej 

sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa 
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(w szczególności 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);  

- na Wnioskodawcy (każdym z członków konsorcjum) nie ciąży obowiązek 

zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką 

pomoc za niezgodną z prawem lub rynkiem wewnętrznym.  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia 

Wnioskodawcy (każdego z członków konsorcjum) będącego integralną 

częścią wniosku o dofinansowanie. Przed podpisaniem umowy 

o  dofinansowanie projektu IP dokona weryfikacji spełniania powyższych 

warunków, w szczególności w oparciu o dokumenty wskazane 

w  Regulaminie Konkursu. Dodatkowo IP wystąpi do Ministra Finansów 

o  informację, czy wyłoniony (rekomendowany do dofinansowania 

Wnioskodawca (każdy z członków konsorcjum) nie widnieje w Rejestrze 

podmiotów wykluczonych.  

 

Zgodnie z kryterium formalnym – projekt nr 2 „Przedmiot projektu nie dotyczy 

rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach 

poddziałania 1.3.2 POPW” weryfikacji podlegać będzie, czy przedmiot realizacji 

projektu może być wspierany w ramach przedmiotowego poddziałania, tj. czy nie 

stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie 

§ 4 oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 

udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej 

w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego 

Polska Wschodnia 2014-2020.  

Weryfikacja w zakresie przedmiotu projektu szczegółowo została opisana 

w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie część VIII. Klasyfikacja 

projektu, pola „Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt” oraz „Opis 

rodzaju działalności”. 

Pomocniczo można posłużyć się dokumentem opublikowanym przez 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w lipcu 2015 r. pt. "Opracowanie 

dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości 

ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój, wynikających z zakresu udzielania pomocy publicznej w określonych 

sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju 

pomocy publicznej".  

Dokument znajduje się on w następującej lokalizacji:  

http://poir.parp.gov.pl/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami-

poir/opracowanie-dotyczace-rodzajow-dzialalnosci-gospodarczej-

wykluczonych-ze-wsparcia-ramach-programu-inteligentny-rozwoj  

 
 

 

 

http://poir.parp.gov.pl/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami-poir/opracowanie-dotyczace-rodzajow-dzialalnosci-gospodarczej-wykluczonych-ze-wsparcia-ramach-programu-inteligentny-rozwoj
http://poir.parp.gov.pl/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami-poir/opracowanie-dotyczace-rodzajow-dzialalnosci-gospodarczej-wykluczonych-ze-wsparcia-ramach-programu-inteligentny-rozwoj
http://poir.parp.gov.pl/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami-poir/opracowanie-dotyczace-rodzajow-dzialalnosci-gospodarczej-wykluczonych-ze-wsparcia-ramach-programu-inteligentny-rozwoj
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Kategoria 3: Koszty kwalifikowane 
Idź do spisu treści 
 

Pytanie 52: Na jednej działce budujemy 2 budynki (jeden hotelowy, drugi zabiegowy - 

będący główną atrakcją projektu). Właścicielem jest jeden podmiot, jest jedno 

pozwolenie na budowę. Natomiast są to dwa odrębne budynki.  

Czy do kosztów związanych z budową, rozbudową, przebudową i wyposażeniem 

miejsc noclegowych (do 15%) powinny zostać wliczone tylko koszty związane z 

budową i wyposażeniem budynku hotelowego, czy koszty budowy i wyposażenia 

obu budynków? 

 

Zapis: maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie 

ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową 

i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich 

kosztów kwalifikowalnych oznacza, że łączna kwota wydatków inwestycyjnych 

(rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, 

rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych będzie mogła być 

uznana za kwalifikowalne tylko do pułapu 15% wszystkich wydatków 

poniesionych w ramach projektu uznanych za kwalifikowalne. Wydatki 

przekraczające wskazany próg będą wydatkami niekwalifikowalnymi. 

 

Określenie „budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie miejsc 

noclegowych” należy rozumieć szeroko - jako inwestycję w obiekt, z którym 

związane są miejsca noclegowe. Koszty budowy nieruchomości związanej 

z miejscami noclegowymi powinny być wliczane do limitu 15% w całości. 

 

Biorąc powyższe od uwagę, w przypadku budowy w ramach jednego projektu 

większej liczby odrębnych obiektów niezależnych od siebie pod względem 

użytkowym i funkcjonalnym, do ww. limitu 15% wszystkich wydatków 

kwalifikowanych wliczamy tylko koszty obiektu związanego z miejscami 

noclegowymi.  

 

Ponadto należy pamiętać, że wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem 

są tylko takie wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, 

są bezpośrednio związane z projektem.  

Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia 

wsparciem muszą być kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu 

widzenia zakresu i celu projektu. 

 
 

Pytanie 53: Czy możemy wydzielić procentowo (w przypadku robót budowlanych) koszty dot. 

bazy noclegowej a pozostałą część kosztów uznać jako wydatki inwestycyjne 

związane z atrakcjami turystycznymi? 

 Jeśli nie ma możliwości podziału kosztów dot. tego samego obiektu na koszty 

dot. miejsc noclegowych i pozostałe koszty inwestycyjne, to czy koszty związane 

z budową, rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych 

możemy wykazać jako koszty niekwalifikowalne a pozostałą część inwestycji dot. 

obiektu jako koszt inwestycyjny związany z atrakcjami turystycznymi? 

 

Zapis: maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie 

ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową 

i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich 

kosztów kwalifikowalnych oznacza, że łączna kwota wydatków inwestycyjnych 
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(rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, 

rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych będzie mogła być 

uznana za kwalifikowalne tylko do pułapu 15% wszystkich wydatków 

poniesionych w ramach projektu uznanych za kwalifikowalne. Wydatki 

przekraczające wskazany próg będą wydatkami niekwalifikowalnymi. 

 

Określenie „budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie miejsc 

noclegowych” należy rozumieć szeroko - jako inwestycję w obiekt, z którym 

związane są miejsca noclegowe. Koszty budowy nieruchomości związanej 

z miejscami noclegowymi powinny być wliczane do limitu 15% w całości. 

 

Biorąc powyższe od uwagę, w przypadku budowy w ramach jednego projektu 

większej liczby odrębnych obiektów niezależnych od siebie pod względem 

użytkowym i funkcjonalnym, do ww. limitu 15% wszystkich wydatków 

kwalifikowanych wliczamy tylko koszty obiektu związanego z miejscami 

noclegowymi.  

Jednak w przypadku budowy jednego obiektu związanego z miejscami 

noclegowymi, do ww. limitu maksymalnie 15% wszystkich wydatków 

kwalifikowanych wliczamy całość kosztów kwalifikowalnych związanych 

z  budową obiektu (nawet jeśli część obiektu związana z miejscami noclegowymi 

zostałaby wskazana we wniosku o dofinansowanie projektu jako koszt 

niekwalifikowalny). 

 

Ponadto należy pamiętać, że wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem 

są tylko takie wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, 

są bezpośrednio związane z projektem.  

Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia 

wsparciem muszą być kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu 

widzenia zakresu i celu projektu. 

 
 

Pytanie 54: Jedna z inwestycji w projekcie polega na budowie kompleksu hotelowego, który 

składa się zgodnie z opisem w projekcie budowlanym z dwóch budynków: 

budynek A - hotelowy, budynek B konferencyjno-gastronomiczny. Budynki 

przylegają do siebie, jednak dzieli je przerwa dylatacyjna. Czy w takim układzie 

można potraktować pierwszy z obiektów, jako inwestycję w bazę noclegową (do 

15 % w projekcie), drugi natomiast jako inwestycję w atrakcje turystyczne? 

 

Zapis: maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie 

ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową 

i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich 

kosztów kwalifikowalnych oznacza, że łączna kwota wydatków inwestycyjnych 

(rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, 

rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych będzie mogła być 

uznana za kwalifikowalne tylko do pułapu 15% wszystkich wydatków 

poniesionych w ramach projektu uznanych za kwalifikowalne. Wydatki 

przekraczające wskazany próg będą wydatkami niekwalifikowalnymi. 

 

Określenie „budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie miejsc 

noclegowych” należy rozumieć szeroko - jako inwestycję w obiekt, z którym 

związane są miejsca noclegowe. Koszty budowy nieruchomości związanej 

z miejscami noclegowymi powinny być wliczane do limitu 15% w całości. 
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Biorąc powyższe od uwagę, w przypadku budowy w ramach jednego projektu 

większej liczby odrębnych obiektów niezależnych od siebie pod względem 

użytkowym i funkcjonalnym, do ww. limitu 15% wszystkich wydatków 

kwalifikowanych wliczamy tylko koszty obiektu związanego z miejscami 

noclegowymi.  

 

Ponadto należy pamiętać, że wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem 

są tylko takie wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, 

są bezpośrednio związane z projektem.  

Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia 

wsparciem muszą być kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu 

widzenia zakresu i celu projektu. 

 
 

Pytanie 55: Zgodnie  z interpretacją PARP za infrastrukturę noclegową oraz infrastrukturę 

jej towarzyszącą należny traktować cały obiekt, w którym zlokalizowane są 

jakiekolwiek miejsca noclegowe.  

Czy w związku z tym Aquapark o powierzchni 4000m2 z wbudowaną bazą 

noclegową o powierzchni 500m2 należy uznać jako koszt związanych z budową, 

rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych i w związku z tym 

nie może przekroczyć 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych?  

 

 

Zapis: maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie 

ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, rozbudową, przebudową 

i wyposażeniem miejsc noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich 

kosztów kwalifikowalnych oznacza, że łączna kwota wydatków inwestycyjnych 

(rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z budową, 

rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych będzie mogła być 

uznana za kwalifikowalne tylko do pułapu 15% wszystkich wydatków 

poniesionych w ramach projektu uznanych za kwalifikowalne. Wydatki 

przekraczające wskazany próg będą wydatkami niekwalifikowalnymi. 

 

Określenie „budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie miejsc 

noclegowych” należy rozumieć szeroko - jako inwestycję w obiekt, z którym 

związane są miejsca noclegowe. Koszty budowy nieruchomości związanej 

z miejscami noclegowymi powinny być wliczane do limitu 15% w całości. 

 

Ponadto należy pamiętać, że wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem 

są tylko takie wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, 

są bezpośrednio związane z projektem.  

Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia 

wsparciem muszą być kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu 

widzenia zakresu i celu projektu. 

 
 

Pytanie 56: Czy podatek VAT może stanowić koszt kwalifikowalny projektu, w sytuacji gdy 

produktem sieciowym będzie świadczenie usług medycznych, które zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 

z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) są zwolnione od podatku, natomiast 

zrealizowane dostawy i usługi w ramach projektu będą służyły do wykonywania 

w/w czynności zwolnionych z opodatkowania, co implikuje, iż Spółka nie będzie 
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miała możliwości odliczania podatku VAT w tym zakresie (związek ze sprzedażą 

zwolnioną) zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem ?  

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu §5 Zasady finansowania projektów, 

ust. 9 „Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym”. 

 

Powyższa zasada została określona w Regulaminie konkursu zgodnie z zapisami 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym 

Polska Wschodnia 2014-2020, Rozdział 7 Wydatki niekwalifikowane w ramach 

POPW, Podrozdział 1 Podatek od towarów i usług (VAT), ust. 3. 

 

Określenie podatku VAT jako wydatku niekwalifikowanego dotyczy wszystkich 

potencjalnych wnioskodawców i w żaden sposób nie zostało powiązane 

z jakąkolwiek wybraną branżą. 

 
 

Pytanie 57: Opis sytuacji: przedsiębiorca jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości 

zabudowanej budynkiem hotelowym, salą konferencyjną i stanicą żeglarską.  

W ramach składanego wniosku wnioskodawca planuje wybudować na 

nieruchomości nowy obiekt związany z planowanymi usługami. 

Czy zakup nieruchomości gruntowej będzie kosztem kwalifikowanym? 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 

2015 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach osi I 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 

2014—2020, § 8.  

Kosztami kwalifikowalnymi są koszty niezbędne do realizacji projektu 

poniesione w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i adekwatny 

do  zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz 

celów działań i poddziałań, określonych w § 1, poniesione po dniu 

złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pomocy dla przedsiębiorców 

rozpoczynających działalność, o której mowa w rozdziale 3, do dnia 

określonego w umowie. 

 

Projekty objęte pomocą publiczną muszą spełniać tzw. efekt zachęty tzn. 

warunkiem udzielenia dofinansowania stanowiącego pomoc publiczną jest 

złożenie przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu przed 

rozpoczęciem prac związanych z realizacją projektu. Za rozpoczęcie realizacji 

projektu nie uważa się m.in. zakupu gruntów.  

Zatem, zakup nieruchomości, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

nie naruszy efektu zachęty jednak będzie uznany za wydatek niekwalifikowalny. 
 

Należy pamiętać, iż Wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem są tylko 

takie wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, 

są bezpośrednio związane z projektem. Wydatki planowane do poniesienia 

w  ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być 

kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu 

projektu. 
 

 

Pytanie 58: Proszę o wyjaśnienie czy w przypadku gdy w projekcie ma powstać sieć 

nowoczesnych ekologicznych myjni: 

- możliwy jest zakup gruntu, działek usytuowanych w różnych lokalizacjach? 
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- na jakim etapie należy przedstawić umowy zakupu działek i jakiego typu muszą 

być to umowy? 

- ile musi powstać takich myjni, żeby można to było nazwać siecią? 

- czy linia kredytowa jako udokumentowanie wkładu własnego i zapewnienie 

płynności finansowej może być po zawarciu umowy wykorzystywane także do 

innych bieżących działań firmy - Lidera konsorcjum? 

- jaki jest czas trwałości projektu? 

- czy w kosztach kwalifikowalnych (k.k.) zawiera się także podłączenie mediów 

niezbędnych do działania takich samoobsługowych myjni? 

- Czy w k.k. zawiera się założenie sieci internetowej potrzebnej do działania 

myjni? 

- czy w k.k. zawiera się serwisowa obsługa takich myjni? 

- czy w k.k. zawiera się koszt detergentów niezbędnych do funkcjonowania 

myjni? 

 

Ocena konkretnych rozwiązań, ich poprawność i wpisywanie się w zasady 

konkursu, będzie przedmiotem szczegółowych analiz Komisji Oceniającej 

Projekty na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. 

 

Wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem są tylko takie wydatki, które 

są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, są bezpośrednio związane 

z  projektem. Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu 

i  przewidziane do objęcia wsparciem muszą być kwalifikowalne, racjonalne 

i  uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu § 5 Zasady finansowania projektów, 

do kosztów kwalifikowalnych zalicza się m.in. nabycie nieruchomości, w tym 

prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, 

nieprzekraczające 10% kosztów kwalifikowalnych, związanych z kosztami 

realizacji inwestycji początkowej. 

Biorąc powyższe pod uwagę nie ma przeciwskazań do uznania zakupu więcej niż 

jednej nieruchomości jako wydatku kwalifikowalnego, o ile taki wydatek będzie 

spełniał wymogi określone dokumentacją konkursową. 

 

Dokumentacja poświadczająca poniesienie wydatków, w tym wydatków 

związanych z zakupem nieruchomości będzie stanowić załączniki do wniosku 

o płatność. 

Zakres dokumentacji jaką należy przedstawić do wniosku o płatność został 

opisany w Załączniku do Regulaminu konkursu nr 6 Wzór umowy 

o dofinansowanie projektu, § 11. Wypłata dofinansowania. 

Dokumentacja związana z dokonaniem zakupów kwalifikowanych w tym m.in. 

zakupu nieruchomości będzie przedmiotem kontroli zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w Załączniku do Regulaminu konkursu nr 6 Wzór umowy 

o dofinansowanie projektu, § 18. Kontrola, audyt i przechowywanie 

dokumentacji. 

 

Odnosząc się do pytania dotyczącego sieciowości wyjaśniamy, że zgodnie 

z zapisami Regulaminu konkursu produkt sieciowy to gotowa do sprzedaży, 

spakietyzowana oferta oparta o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, 

miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca 

wspólny wyróżnik (markę) produktu. 

Budując produkty sieciowe opieramy się na zaangażowaniu wielu podmiotów 

(konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej 10 przedsiębiorców, z których 

każdy jest MŚP) wspólnie realizujących innowacyjny projekt sieciowy.  
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Sieciowość nie wymaga wybudowania w ramach projektu wielu obiektów. 

Elementy wchodzące w skład produktu sieciowego (oferowane usługi, produkty) 

nie mogą stanowić działalności wykluczonych, a przedmiot projektu wpisywać 

się we wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw Polski 

Wschodniej (RIS). 

Istotne jest również, by planowany w ramach projektu produkt poza cechami 

produktu sieciowego był również innowacyjny - innowacja produktowa 

(zgodnie z kryterium merytorycznym rankingującym nr 1 „Innowacyjność 

produktu”). 

 

Zgodnie z zapisami kryterium merytorycznego dostępu nr 8 pn. Wnioskodawca 

zapewnia finansowanie projektu ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca 

posiada odpowiednie środki finansowe do pokrycia wydatków w ramach projektu. 

Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi 

na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej.  

W przypadku finansowania projektu ze źródeł zewnętrznych ocenie będzie 

podlegać wiarygodność / realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł 

finansowania, w tym wiarygodność osób / podmiotów potwierdzających 

zapewnienie finansowania. 

Rolą wnioskodawcy jest przedstawienie w załączeniu do wniosku 

o dofinasowanie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych 

warunków. 

 

W zakresie pytania dotyczącego trwałości projektu informujemy, że zagadnienie 

to zostało opisane w §13 Trwałość projektu Załącznika do Regulaminu konkursu 

nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu.  

 

Odnosząc się do pozostałych pytań o rodzaje kosztów, które mogą zostać uznane 

za kwalifikowalne uprzejmie informuję, że koszty kwalifikowane zostały 

określone w Regulaminie konkursu § 5 Zasady finansowania projektów. Zgodnie 

z zapisami Regulaminu konkursu § 4 ust. 1  

Dofinansowaniu będą podlegały projekty w zakresie tworzenia i rozwoju 

innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się 

w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla 

co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.  

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z Regulaminem konkursu § 4 ust. 4 każdy 

projekt obejmuje łącznie:  

1) inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;  

2) rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-

komunikacyjnych;  

3) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania 

i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-

warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie 

przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na 

rynek.  

 
 

Pytanie 59: Czy umowa wstępna sprzedaży ziemi pod realizację inwestycji może zostać 

zawarta bez potwierdzenia notarialnego?   

 

Brak jest zapisów wskazujących na obowiązek notarialnego potwierdzenia tego 

rodzaju dokumentów. Niemniej jednak decydując się na konkretne rozwiązanie 

należy mieć na względzie kryterium merytoryczne rankingujące nr 3 
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Przygotowanie do realizacji projektu, gdzie jednym z elementów podlegających 

ocenie, wymienionych w opisie kryterium w pkt. 1 jest: 

opis przygotowania Wnioskodawcy (każdego z członków konsorcjum) 

do realizacji projektu (spójność i wiarygodność przedstawionych 

informacji / danych, realistyczny harmonogram projektu uwzględniający 

ustawowe terminy niezbędne do uzyskania ewentualnych dokumentów 

administracyjnych);  

 

Dokumentacja poświadczająca poniesienie wydatków, w tym wydatków 

związanych z zakupem nieruchomości będzie stanowić załączniki do wniosku 

o płatność. 

Zakres dokumentacji jaką należy przedstawić do wniosku o płatność został 

opisany w Załączniku do Regulaminu konkursu nr 6 Wzór umowy 

o dofinansowanie projektu, § 11. Wypłata dofinansowania. 

Dokumentacja związana z dokonaniem zakupów kwalifikowanych w tym m.in. 

zakupu nieruchomości będzie przedmiotem kontroli zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w Załączniku do Regulaminu konkursu nr 6 Wzór umowy 

o dofinansowanie projektu, § 18. Kontrola, audyt i przechowywanie 

dokumentacji. 
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Kategoria 4: Kryteria wyboru projektów 
Idź do spisu treści 

 

Pytanie 20: Czy jeśli chodzi o źródła finansowania projektu, w ramach zabezpieczenia 

środków na realizację, należy wykazać zdolność na całkowitą wartość projektu, 

czy tylko na wkład własny od wydatków kwalifikowalnych (część 

niefinansowana) oraz wydatki niekwalifikowane?  

 

Zgodnie z zapisami kryterium merytorycznego dostępu nr 8 pn. Wnioskodawca 

zapewnia finansowanie projektu ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca 

(każdy z członków konsorcjum) posiada odpowiednie środki finansowe 

do pokrycia wydatków w ramach projektu. 

Wnioskodawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi 

na realizację projektu, na zapewnienie jego płynności finansowej (w tym na 

pokrycie wydatków kwalifikowalnych objętych dofinansowaniem do czasu 

uzyskania refundacji).  

 

Zgodnie z zapisami Załącznika do Regulaminu konkursu nr 6 Wzór umowy 

o dofinansowanie §1 ust. 25 przez wkład własny należy rozumieć: 

środki finansowe i nakłady zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną 

przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną 

Beneficjentowi przekazane, jako dofinansowanie (różnica między kwotą 

wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną 

Beneficjentowi).  

We wzorze umowy o dofinansowanie w §9 można również znaleźć zapisy: 

ust. 1 Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia płynności finansowej 

Projektu. 

ust. 2 Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie 

wydatki niekwalifikowalne w ramach Projektu oraz wnieść wkład własny. 

 

Sposób zapewnienia płynności finansowej, w tym wniesienia wkładu własnego 

oraz podział na poszczególnych członków konsorcjum powinien być 

doprecyzowany w umowie konsorcjum przygotowanej zgodnie z Załącznikiem 

nr 9 do Regulaminu konkursu - Minimalny zakres umowy konsorcjum pkt 5 lit. c) 

i mieć odzwierciedlenie w Załączniku do wniosku o dofinansowanie Tabele 

finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza oraz Prognoza finansowa 

projektu. 

 

W przypadku finansowania projektu ze źródeł zewnętrznych ocenie będzie 

podlegać wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł 

finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających 

zapewnienie finansowania.  

Rolą wnioskodawcy jest przedstawienie w załączeniu do wniosku 

o dofinasowanie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych 

warunków. 
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Kategoria 5: Wniosek o dofinansowanie i załączniki 
Idź do spisu treści 

 

Pytanie 23: Jeden z konsorcjantów posiada umowę dzierżawy gruntu na którym realizowany 

będzie projekt do końca 2019 roku.  

Właścicielem terenu jest gmina a ponieważ konsorcjant dzierżawi grunt w 

wyniku procedury przetargowej aby nie zakłócić zasady konkurencyjności 

samorząd nie może podpisać kolejnej umowy przed wygaśnięciem obecnej 

(opinia prawników).  

Na podstawie uchwały Rady Gminy o możliwości podpisania kolejnej umowy 

(kontynuacja obecnej) bez konieczności stosowania procedury przetargowej 

samorząd może podpisać umowę przedwstępną z konsorcjantem na dzierżawę 

na kolejny okres 10 lat.  

Czy taka forma umowy będzie wystarczająca aby udokumentować prawo do 

dysponowania gruntem na okres realizacji i trwałości projektu? 

 

Zgodnie z zapisami Załącznika do Regulaminu konkursu nr 3 Instrukcja 

wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, część VII. Miejsce realizacji 

projektu, pole Tytuł prawny do nieruchomości, w której projekt będzie 

zlokalizowany należy określić, jakim tytułem prawnym do nieruchomości 

dysponuje przedsiębiorca (własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu mieszkalnego, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 

najem, itp.) oraz, jeśli ma to zastosowanie, określić, w jaki sposób jest ono 

ograniczone (czasowo, na rzecz innego podmiotu, itp.).  

 

W związku z tym, że opisana w pytaniu sytuacja może stanowić poważne ryzyko 

w projekcie, należy zgodnie z opisem w części XIV Przygotowanie do realizacji 

projektu ww. Załącznika nr 3 zawrzeć odpowiednie informacje. 

 

Należy mieć na uwadze zapisy Załącznika do Regulaminu konkursu nr 6 Wzór 

umowy o dofinansowanie projektu, § 13. Trwałość Projektu, ust. 1: 

Beneficjent zobowiązuje się zachować trwałość Projektu, o której mowa 

w  art. 71 rozporządzenia ogólnego przez okres trzech lat. Okres trwałości 

projektu rozpoczyna się od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym 

mowa w § 7 ust. 2. 

 

 


